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بيان

تاريخ كتابنا نقله أثناء يف الكبري اإلنكليزي املسترشق مرجليوث األستاذ صديقنا إلينا كتب
نصه: هذا كتابًا اإلنكليزية؛ اللغة إىل اإلسالمي التمدن

هذا يف املسترشقني آراء وبني العرب أنساب عن كالمكم يف جاء ما بني إن
الجاهلية العرب عند والزواج األنساب كتاب عىل اطلعتم ولو عظيًما، بونًا الصدد
لرأيتم Kinship)؛ andMarriage in Early Arabia)سميث روبرتسن لألستاذ
مثًال األمومة مسألة فإن بعيًدا؛ فرًقا كتابكم يف واملوضوع عندنا املشهور بني
ليس القديمة العائلة أن إىل أصحابها أكثر ذهب كثرية مجلدات فيها ن ُدوَّ قد
مستحدث أمر األبوة وحق الرجال، كثرية أمٌّ ترأسها إنما معلوم، أب فيها
أكاذيب؛ كلها العرب وأنساب بكثري، النبي عهد يسبق لم العرب عند إدخاله
أكثرها بل يزعمون، كما عاشوا قد رجال أسماء ليست القبائل أسماء فإن
إليه ينتسبون حيوانًا أعني: املتوحشة، األمم عند (Totem) طوتم ى املسمَّ يشبه
آثار تخفى ال وقوانني سنن إليه انتسابهم عن فيصدر الطبيعة؛ برتتيب لجهلهم

الجاهلية. العرب عند بعضها

إىل وبادرنا صاحبه، ملقام إجالًال االعتبار نظر فيه فنظرنا األستاذ، نصكتاب هو هذا
فتصفحناه صفحة، وثالثمائة نيف يف يدخل هو فإذا إليه، املشار سميث روبرتسن كتاب
يف وله املسترشقني، كبار من مؤلفه ألن وتدبره، الرأي ذلك عىل االطالع يف رغبًة مليٍّا؛
املقاالت من وغريه الساميني أديان يف ككتابه شأٍن، ذات ومؤلفات أبحاث وآدابه الرشق
ال إذ إليه؛ فنرجع الرأي هذا بصحة نقتنع لعلنا وإمعان بإخالص الكتاب فقرأنا الشائقة.
عندها وقفنا بها ظفرنا إذا املنشودة ضالتنا فهي الحقيقة، تقرير إال نكتبه بما لنا غرض
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الرجل عليه ما الكتاب مطاَلَعِة ِمن قنا فتحقَّ ذلك، يكون َمن يد عىل يهمنا وال صاغرين،
ْمنا وتوسَّ وأديانها، ولغاتها السامية الشعوب آداب عىل االطالع وسعة والفضل العلم من
ولوال األقالم، أرباب بني مثلها يندر اإلقناع عىل وقوًة حجًة عبارته وسبك أدلته خالل من
جلة من إصغاء يالقي أن إثباته نفسه عىل أخذ الذي املذهب ضعف مع استطاع ما ذلك
يف بذلك اقتناعه ظهر حتى مرجليوث، األستاذ صديقنا جملتهم ويف املسترشقني، العلماء
(Mohammed and the rise of النبوية السرية يف أصدره الذي الجليل كتابه مقدمة
اعتماًدا نقده يتكلَّف ولم صاحبه، إىل الرأي أسند قد إليه املشار األستاذ أن عىل Islam)
به شعرنا بما شاعًرا إال ذلك تكلَّف لو نخاله وال العلم، سعة من صاحبه به اشتهر ما عىل
العصمة ألن مثله واهمني نكون وقد ييل. فيما سنبيِّنه ما عىل تصوره يف صاحبه َوْهم من
مواضع عىل أقوالنا يف اإلصابة مواضع تربو أن يكفينا يف نقول أن أردنا وإنما وحده، هلل

حال. كل يف فائدة من يخلو ال البحث أن عىل بالعكس، األمر كان وربما الخطأ،
القرَّاء جمهور عليها ليطَِّلع أيًضا؛ العربية باللغة الرسالة هذه سننرش أننا وبما
التي الجديدة األبحاث من ونحوهما واألمومة الطوتم من الذهن خايل يزال ال َمن وفيهم
األلفاظ، هذه من املراد يف وجيز بتمهيد الكالم نصدِّر أن فرأينا العربية؛ كتَّاب طَرَقها قلََّما

املوضوع. إىل نتقدَّم ثم
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األول الفصل

اآلن املتوحشة القبائل عند ة1 وَمتيَّ الطَّ

األوجيبي لغة من عرش الثامن القرن أواخر يف اإلفرنجية اللغات دخل لفٌظ هو الطَّوتم:
فرد كل ويعتقد املتوحشة، القبائل بعض تحرتمها كائنات به ويراد أمريكا، هنود من
الطوتم يكون وقد طوتمه، يسميه منها واحد وبني بينه نسب بعالقة القبيلة أفراد من
يعبده، أو ويقدسه يحرتمه وصاحبه صاحبه يحمي وهو ذلك، غري أو نباتًا أو حيوانًا
الطوتمية وتختلف يأكله. أو يقطعه فال نباتًا أو قتله، عىل يُقِدم ال حيوانًا كان وإذا
بالديانة عنها املعربَّ القبائل تلك بعض عند الشائعة والنباتات الحيوانات عبادة عن
أو الحيوان أنواع من نوع تقديس وتلك حيوان، بصورة صنم عبادة هذه أن الفتشية،

عبادته. أو النبات
عام وهو القبيلة: طوتم أوًال طبقات؛ ثالث القبائل مجموع إىل بالنظر والطوتم
يختصباحرتامه ما وهو الجنس: طوتم ثانيًا ويتوارثونه. أفرادها كل احرتامه يف يشرتك
ثالثًا برجالها. أو القبيلة بنساء ا خاصٍّ فيكون اإلناث، أو الذكور الجنسني أحد أفراد
أحراها واألول أبناؤه. يرثه وال الواحد الفرد يختصباحرتامه ما وهو الشخيص: الطوتم

كالمنا. مدار نجعل وعليه باالعتبار،
أفراد عبادته أو تقديسه يف يشرتك آَخر يشء أو نبات أو حيوان هو القبيلة: طوتم
واحد دم من وأنهم األعىل، جدهم أنه ويعتقدون باسمه، ويتسمون القبائل من قبيلة
ديني أحدهما اعتباران: عندهم وله الطوتم، ذلك إىل ترجع متبادلة بعهود مرتبطون
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الرجل املتبادلة؛ العالقة من وطوتمه الرجل بني ما به يراد فالديني اجتماعي، واآلَخر
بني املتبادلة الحقوق فهو االجتماعي وأما ويحفظه. يحميه والطوتم الطوتم يحرتم
املنسوبة األخرى القبائل إىل بالنظر الطوتم ذلك اسم يجمعها التي القبيلة تلك أفراد

األحوال. من كثرٍي يف االعتباران يختلف وقد أخرى، طوتمات إىل
حديث قبيلة ولكل نسله، من وأنها للقبيلة أبًا يُعترب الدينية الوجهة من فالطوتم
من انتقاله كيفية عىل مداره يكون أن يغلب جد، عن أبًا يتناقلونه طوتمها عن خرايف
تُعَرف قبيلة أمريكا هنود من األيروكوا قبائل فمن اإلنسانية؛ إىل النباتية أو الحيوانية
صدفتها استثقلت سمينة سلحفاة من متسلسلون أنهم أهلها يعتقد السلحفاة، بقبيلة
(البزاقة) الحلزون قبيلة ومنهم أوالًدا. أولد إنسان إىل تحوَّلت ثم ظهرها، عن فألقتها
خلع ذكًرا حلزونًا أن وذلك بادسرت؛ الجند وأنثى الحلزون من متسلسلون أنهم يعتقدون
الصورة، جميل القامة طويل رجل إىل ل وتحوَّ ورأس، ورجالن يدان له ونبت صدفته
أو البط إىل تُنَسب قبائل ذلك عىل وِقْس القبيلة. هذه وأولدها بادسرت الجند أنثى ج فتزوَّ
وفرس القرن، وحيد إىل: تنتسب قبائل سينغمبيا ويف املائية. الطيور من غريهما أو األوز
ى تُسمَّ التي للقبيلة طوتًما يَُعدُّ الحيوانات هذه من فكلٌّ الثعبان؛ أو العقرب، إىل أو البحر،
الطري هذا تؤذي ال مثًال البط فقبيلة تقتله، وال تؤذيه فال وتقدسه تحرتمه وهي باسمه،
كان إذا وكذلك ويستغفر، يأسف وهو البطة فيأكل الجوع، أحدها عضَّ إذا إال تقتله وال
الذرة طوتمه كان فَمن يأكلوه، أو يدوسوه أن ويتجنبون يحرتمونه فإنهم نباتًا، الطوتم

عيدانها. إحراق حرَّموا شجرة الطوتم كان وإذا عليه، محرٌَّم فأَْكلُها مثًال
أو ملسه يحرِّم بعضهم فإن أذيته، أو أكله تحريم عىل الطوتم احرتامهم يقترص وال
وقبيلة ذكًرا، أيًال تمس وال األيل لحم تأكل ال األوهاما قبائل من األيل فقبيلة إليه؛ النظر
اضطروا فإذا الطوتم، باسم ظ التلفُّ يحرِّمون وقد . قطُّ غزال جلد تمس ال الغزال رأس
إىل تُنَسب قبيلة أمريكا يف الدوالورس هنود فمن اإلشارة، أو الكناية إىل عمدوا ذكره إىل
كنُّوا أحدها ِذْكر إىل اضطروا فإذا الحبش، ديك إىل وأخرى السلحفاة، إىل وأخرى الذئب،
والقبائل املاضغ، بغري الثالث وعن بالساحف، الثاني وعن املستديرة، بالَقَدم األول عن

الكنايات. بهذه تُعَرف املذكورة
حزنهم عليه وحزنوا بدفنه، أهلها احتفل القبيلة طوتم نوع من حيوان مات وإذا
إىل يقعد فإنه ميتة، بومة رجالها أحد وجد إذا ساموا يف البومة فقبيلة منهم، واحٍد عىل
البومة يكفن ثم يدميه، حتى بالحجارة جبينه ويرضب والبكاء، الندب يف ويأخذ جانبها
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إليه أساء أو الطوتم أهان َمن أن ويعتقدون القبيلة. أفراد بعض كأنها املدفن إىل ويحملها
يعتقدون فبعضهم البالد؛ أو القبائل باختالف ذلك اعتقادهم ويختلف باملصائب، يصاب
باألمراض يصابون أنهم يعتقدون وغريهم عواقر، قبيلته نساء تصبح طوتمه يأكل َمن أن
الطوتم يقيم بأن باملوت يُجاَزى طوتمه آِكل أن آَخرون ويتوهم ذلك، نحو أو النكبات أو

يموت. حتى منه يأكل يزال وال بدنه يف
مثًال الحية طوتمهم فالذين صاحبه، يؤذي ال الطوتم أن األخرى الجهة من ويؤمنون
فهم سينغمبيا، يف العقرب قبائل وكذلك تلسعهم، ال الحية أن وعندهم لسعها، يخافون ال
الذئاب قبائل ذلك عىل وِقْس تؤذيه. وال أحدهم جسم عىل تمر السامة العقرب أن ثقة عىل
من أنه زعم فَمن أحدها، إىل انتسابه ِعي يدَّ َمن قرابة بذلك يمتحنون ما وكثريًا ونحوها،
ينبذون املبدأ هذا وعىل كاذب، ُمدٍَّع أنه قالوا لسعه فإذا الثعبان، عليه أطلقوا الثعبان قبيلة

أذيته. ويتجنب جانبه الطوتم يراعي ال َمن كلَّ
يتوقعون ولكنهم عباده، أو أصحابه عن أذاه يكف أن الطوتم من يكتفون ال أنهم عىل
القتال، ساحة يف عنها تدافع الذئاب أن الذئاب قبيلة فتعتقد عنهم؛ ويداِفع إليهم يُحِسن أن
أو بعالمات وقوعه قبل بالخطر أصحابه ينذر الطوتم أن الطوتمية أصحاب أكثر ويتوهم

الطرية. أو بالفأل عنه يُعربَّ ما نحو عىل رموز
بشكله فيقلِّدونه به، يتشبهوا أن وحمايته رضاه ابتغاءَ الطوتم إىل به يتقرَّبون ومما
أعناقهم يف يعلقونه منه جزءًا يتخذون أو جلده، من قسًما أو جلده ويلبسون ومظهره
عالقته عىل تدل تعويذة من فرد يخلو فال األخرى، األمم يف التعاويذ نحو عىل أذرعهم أو

بطوتمه.
االحتفال من يجرونه ما الطوتم نسل من أنفسهم اعتبارهم عىل الدالة عاداتهم ومن
ُولِد إذا مثًال األحمر الغزال فقبيلة األحوال؛ من ونحوها الوفاة أو الزواج أو الوالدة عند
وضعه عند الوالئد صاحت الذئب قبيلة من كان وإذا بالحمرة، ظهره نقشوا طفل لهم
وإذا قلبه. أو الذئب عني من قطعة الطفل بقميص ويخيطون صغري»، ذئب لنا ُولِد «قد
أحمر، كلب عظام برماد العروسني دهنوا جاوى يف األحمر الكلب قبيلة من واحد ج تزوَّ
هذه نحو ويحتفلون الطوتم، أنواع من إليه ينتسبون بما القبائل سائر ذلك عىل وِقْس

الزواج. أو الوفاة عند االحتفاالت
فبعض خاص، بطوتم إناثها أو القبيلة اختصاصذكور به الجنيسفرياد الطوتم أما
وكذلك القبيلة، طوتم غري وكالهما آَخر، طوتم وإلناثها طوتم لذكورها أسرتاليا يف القبائل
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الطوتم وغري القبيلة طوتم غري به خاص طوتم له يكون قد الرجل فإن الشخيص الطوتم
الجنيس.

بينها فيما القبيلة أهل تعاُقد به فرياد االجتماعية الوجهة من القبيلة طوتم أما
يتعاونون وأخوات إخوة يُعدُّون الواحد الطوتم فأهل األخرى، بالقبائل عالقتها باعتبار
الرجل فيتزوج اليوم؛ الواحدة العائلة أفراد بني مما أشد هي بروابط والرضاء، الرساء يف
انتشبت فإذا آَخر، طوتم عىل األوالد نشأ وربما طوتمه، غري وطوتم قبيلته غري من بامرأة
زوجته، عن الرجل فينفصل اآلَخر؛ الطوتم أصحاب عىل الواحد الطوتم أهل تعاون حرب

أمه. أو أبيه عن والولد
وال قبيلتهم، من نساء يتزوجون ال الواحد الطوتم رجال أن الطوتمية رشوط ومن
،(Exogamy) الخارجي بالزواج العمران علماء عنه يعربِّ ما وهو منها، برجال النساء
العظام، ينخر حتى بالصحة مرض القبيلة نفس يف التزاوج أن الطوتم أصحاب ويعتقد
القبائل من نساء يتخذون فهم ولذلك األليم؛ العذاب أو باملوت عليه يُقِدم َمن ويعاِقبون
فكأن أمهاتهم، طوتم الغالب عىل يرثون واألوالد ذلك، نحو أو املراضاة أو بالغزو األخرى

بيننا. املعهود هو كما باآلباء وليس باألمهات بينهم يتصل النسب
نسبة بينها النبات أو الحيوان من آباء إىل تُنَسب وأفخاذ بطون إىل القبيلة تتفرع وقد
أخرى بعالقة أو والتباينات، الفصائل من تحتها وما األنواع إىل الحيوان ع تفرُّ مثل تفرعية،
نباتًا فرعها وطوتم حيوانًا القبيلة طوتم يكون كأن الفروع، وطوتمات القبيلة طوتم بني

بسطه. إىل سبيل ال مما الحيوان ذلك يأكله
وكثرية أسرتاليا، قبائل بني عامة فهي املتوحش، العالم يف اآلن منترشة والطوتمية
أمريكا تخلو وال «الببغاء»، هناك الشائع والطوتم بناما، ويف أمريكا شمايل يف االنتشار
وللطوتمية وبريو، جيانيا ويف وفنزويال كوملبيا حدود عىل الطوتمية آثار من الجنوبية
االستواء، خط عىل البقايل قبائل وبني سينغمبيا يف شائعة فإنها أفريقيا، يف كبري شأن
أماكن ويف أفريقيا، جنوبي يف والبكوانية الدامارية وبني اإلشانتي، الذهب شاطئ وعىل
فلها آسيا يف أما ملقا، جزر وبعض مداغسكر يف آثار ولها املظلمة، القارة تلك من كثرية
جهات وبعض سيبرييا ويف اآلريني، غري البنغال قبائل بعض بني الهند أواسط يف أثر
التمثييل؛ بالقياس الطوتمية يف العلماء أدخلها القبائل هذه وأكثر املحيط. وجزائر الصني

بأسمائها. تَتََسمَّ لم وإن النباتات أو الحيوانات بعض تقدِّس ألنها
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اآلن املتوحشة القبائل عند الطَّوتَميَّة

الخالصة

يأتي: فيما ص تُلخَّ فالطوتمية

الوحشية. يف إعراًقا األمم أكثر بني اآلن شائعة أنها (١)
أبًا املحسوسة الكائنات من آَخر شيئًا أو نباتًا أو حيوانًا القبيلة اتخاذ قوامها أن (٢)

باسمه. ى وتتسمَّ منه متسلسلة أنها تعتقد لها
تعبده. أو طوتمها تقدِّس قبيلة كل أن (٣)

وإن يؤذيها ال األقل عىل هو أو عنها، ويدافع يحميها طوتمها أن قبيلة كل تعتقد (٤)
طبعه. األذى كان

من ببناٍت ج التزوُّ عندهم التناسل وأساس الواحد، الطوتم أهل بني ممنوع الزواج (٥)
(اإلكسوجامي). األخرى الطوتمات أصحاب

األم. إىل النسب ومرجع عندهم، ضائعة األبوَّة إن (٦)
الواحد الطوتم وأهل الطوتم، إىل تنتهي القرابة وإنما بالعائلة، عندهم عربة ال (٧)

واحد. دم يجمعهم وأخوات إخوة

قاله َمن أول حديث، االجتماع نظام إىل بالنظر الطوتمية ومذهب املذهب: هذا أصل
هذا يف ألَّف فإنه ،١٨٨١ سنة املتوىفَّ اإلنكليزي االجتماعي الباحث مكلينان الدكتور
سنة األوىل للمرة ونرشه ،(Primitive Marriage) القدماء عند الزواج كتابه املوضوع
مذهبه أصل فيها نرش عنه، يتفرع وما املوضوع هذا يف كثرية كتبًا كتب ثم ،١٨٦٥
علماء تصدَّى حتى رأيه ينرش يكد ولم الطوتمية. يف رأيه عليها بنى التي والقواعد
االجتماعي العالم لبك جون والسري سبنرس الفيلسوف مقدمتهم ويف النتقاده، االجتماع
وكتاب العمران» «أصول بكتابه املذهب هذا نقد أفاضيف فإنه األول، سيما وال الشهري،
ما حيث من األمر يف اآلن ننظر وإنما به، لنا شأن ال مما وغريهما التمدن» «أصول
األستاذ أراده ما يف ونبحث فساده، أو املذهب هذا صحة عن الطرف ونغض يهمنا،

اإلسالم. قبل العرب عىل تطبيقه من سميث روبرتسن
ينتسبون أزمانهم أقدم يف كانوا العرب أن سميث يرى العرب: طوتمية يف سميث رأي
بأسمائها، ويتسمون يقدسونها أو يعبدونها كانوا النباتات، أو الحيوانات من آباء إىل
وأمريكا أسرتاليا يف املتوحشة القبائل شأن مثل وغريها واألمومة الزواج يف شأنهم وكان
التوراة، آباء من وقحطان إسماعيل إىل العرب انتساب من املشهور وإن وإفريقيا،
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القدماء العرب أنساب

زمن يف األغراض أهل وضعه حادث هو إنما املعروفة الصورة عىل القبائل وتسلسل
من الخطاب بن عمر اإلمام ديوان عىل مبنيٍّا للهجرة، األول القرن يتجاوز ال حديث
كتابه). من ٦ (صفحة وأنسابها القبائل إىل بالنظر العطاء يف املسلمني حقوق حيث

الزمن يف العرب إن فقال العرب، عند األمومة بإثبات أوًال بدأ الرأي هذا ولتأييد
كان بل باآلباء، تتصل األنساب كانت وال األب، رئيسها عائلة عندهم يكن لم القديم
أن وذلك التيبتي؛ بالزواج ويُعَرف اليوم، تيبت بالد يف هو ما نحو عندهم الزواج
القبيلة إىل ينتسبون وإنما ألحدهم، ينتسبون ال وأوالدها فأكثر، برجلني تتزوج املرأة
عند وشيوعها األمومة إثبات عىل األدلة إيراد إىل أوًال فعمد َم. تقدَّ كما بطوتمها ويسمون
يف جهده قصارى فبذل الطوتمية، إثبات إىل عمد أثبتها نفسه َظنَّ وملا القدماء، العرب

فيه. الخطأ وجه ونبنيِّ سنفصله مما والشواهد األدلة استخراج
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الثاني الفصل

وأخبارهم وأنساهبم القدماء العرب

وأنسابهم العرب يف إجمالية كلمة نقول سميث األستاذ أدلة يف البحث إىل التقدم وقبل
للبحث. تمهيًدا ورواياتهم

يدرك املسترشقني، من قوله يقول وَمن العرب طوتمية صاحب رأي يطالع َمن إن
العرب مؤرخي بأقوال ثقتهم ضعف األول أمران: ذلك عىل حملهم إنما أنهم وهلة ألول
ثبت ما لتحدِّي املايض القرن أهل نهوض والثاني القديمة، خرافاتهم من ُحِفظ وبما
حمل القرن ذلك أواسط يف املذهب هذا شيوع ألن العمران؛ قواعد يف االرتقاء مذهب من
وأكثر العبادات رد يف سبنرس فعل كما طبيعية، أسباب إىل يشء كل رد عىل اإلفرنج أدباء
ما عىل اطََّلع ملا فإنه العرب، طوتمية صاحب أراد وهكذا األسباب؛ هذه مثل إىل العادات
العرب أخبار عىل مطَِّلع مسترشق وهو — املتوحشة القبائل يف الطوتم عن مكلينان كتبه
القبائل آباء أسماء بني ورأى — ابيهم ونسَّ ُرَواتهم أقوال يحتقر جاهليتهم يف الظن َسيِّئ
عندهم، الطوتمية آثار من أنها وهمه إىل سبق الحيوانات؛ أسماء يُشِبه ما والبطون
مبنية الطوتمية كانت وملا يربهنه، أن نفسه عىل وأخذ عينيه نصب الحكم هذا فوضع
واستشهد التكلُّف، حدَّ بها تجاَوَز ضعيفة بأدلة فأتى هذه إثبات إىل عمد األمومة؛ عىل
أجمع التي الثابتة العامة القواعد وأغفل قاعدة، الشاذ فجعل العرب، أخبار من بنوادر
عىل اطََّلع عاِلٍم من غريب وهذا البحث. أصول يخالف مما والرواة ابون النسَّ عليها
عن املأثورة الخرافات من مأخوذ أكثره القديم التاريخ أن وعلم وخرافاتهم، األمم أخبار
يحتقرون فال فاسدها، من صحيحها ويستخرجون األكاذيب، من يمحصونها األسالف
يمنع لم وخرافاتهم اآللهة أخبار من هومريوس إلياذة يف ما فإن قوًال، ينكرون وال خرافة
عن ذلك نحو ويقال فيها، والخرافة والدين التاريخ بني والتمييز تمحيصها من العلماء
كتبهم يف ُمدوَّن هو ما عىل الهند بالد إىل اآلريني جماعة نزل منذ القدماء الهنود أخبار



القدماء العرب أنساب

وطسم، وثمود، عاد، أخبار من العرب خرافات يف يقال أن ينبغي وهكذا السنسكريتية،
حقائق من تخلو ال مألوفنا عن بُْعدها مع فإنها ونحوها؛ العرم سيل وأخبار وجديس،
سبيل عىل ذلك من بشذرات فنأتي منها، كثري ِصْدق الزمان كشف قد بال ذات تاريخية

املثال:

وثمود عاد

زال وما البائدة، القبائل أخبار املألوف عن وأبعدها الِقَدم يف العرب خرافات أعرق إن
وظنَّها اإلسالم، قبيل املوضوعية الخرافات من يَعدُّونها بعيد غري عهٍد إىل الباحثون
ال أنها لهم َ تبنيَّ ثم ألنفسهم، ونسبوها العرب حفظها وقد األخرى، األمم لبعض آخرون
جغرافييهم أو اليونان مؤرِّخي ُكتُب يف ِذْكرها من وجدوه ِلَما ثابتة؛ حقيقة من تخلو
فقد عاد أما وثمود؛ عاد البائدة القبائل وأهم وغريهما. وبطليموس كاسرتابون القدماء
العرب قبائل أسماء بني يعثروا لم ألنهم اليونان؛ كتب يف تُذَكر لم أنها املظنون كان
أنهم (٦ سنة ٢٣ (الهالل املوضوع بهذا لنا مقالٍة يف بيَّنا ولكننا يشبهها، لفٍظ عىل
عندهم واسمها حرضموت عن لها تمييًزا Adramitac فكتبوها أرم»؛ «عاد باسم ذكروها
العرب بني التوراة يف املذكورة هدورام وقبيلة أنها هناك ورجحنا ،Matramotitse

واحدة. قبيلة اليمن بالد القاطنني
أعايل يف آثارها عىل وعثروا والرومان، اليونان كتب يف مراًرا ذُِكرت فقد ثمود أما
يتجاوز ال تاريخها يحسبون ذلك مع وكانوا أحجارها، عىل نُِقش بعضما وحلوا الحجاز،
آشور أنقاض يف ِذْكرها عىل ابون النقَّ عثر حتى قليًال، إال امليالد تاريخ وراء ما الِقَدم يف
تلك أن عىل يدل مما والفتوح، الحروب أخبار عرض يف امليالد1 قبل الثامن القرن حوايل
مما البائدة القبائل أخبار سائر ذلك عىل وِقْس العهد، هذا يف شأن ذات كانت القبيلة
أصاب كما نحوه، أو بالتصحيف اليونان عند اسمه اشتبه أو عهده، لتقادم خربة ضاع
Jodisitai اعتقادنا عىل أصلها يف والغالب Jolisitai كتبوها اليونان فإن «جديس»؛ قبيلة
هكذا والذال Δ هكذا تُكتَب فالالم اليونانية، اللغة يف متشابهان وهما الًما، الدال بإبدال

عليه. وِقْس Λ

.Glaser SK. Der Geschichte und Geographie Arabiens ll. 259 1
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وأخبارهم وأنسابهم القدماء العرب

ويعثرون عثروا وما التوراة، نصوص من وأنسابهم العرب أخبار يؤيد بما ناهيك
وغريها. اليمن آثار يف عليه

العرب ابون النَسَّ

أجمع مما الكتب، يف املدوَّنة بأخبارهم فكيف القديمة، العرب خرافات شأن هذا كان إذا
باإلسناد تحققها بعد إال رواية يقبلون ال يومئٍذ والرواة اإلسالم، صدر يف ابون النسَّ عليه
ذلك يف الدينية األخبار من نحوها أو النبوية األحاديث تحقيق من تعوَُّدوه ملا الصحيح؛
ما حفظ يف تدقيًقا وأكثرهم الرواية يف تحقيًقا األمم أكثر من يُعدُّون فالعرب العرص،
ألسباب الكتابة وإغفالهم الذاكرة عىل العتمادهم اإلسالم صدر يف سيما وال يروونه،

اإلسالمي. التمدن تاريخ كتابنا من الثالث الجزء يف بيَّنَّاها
غري أو فيها املختلف أو املوضوعة األمور من الروايات تلك يتخلل ما ننكر وال
وإن الحد، هذا إىل التواطؤ يتأتَّى ال إذ موضوعة؛ كلها تكون أن يعقل ال ولكن املعقولة،
قبل فيه حصل الذي الزمن عن السؤال من بد لنا يكن لم التواطؤ، هذا تصديق لنا جاز
يدعو سببًا نعلم وال حصوله؟ إىل دعا الذي فما اإلسالم قبل قيل فإذا بعده؟ أو اإلسالم
فقد رأيه؛ وهو اإلسالم بعد قيل وإذا يعلم. العرب طوتمية صاحب نظن وال ذلك إىل
وعدنانية، قحطانية إىل موها فقسَّ اإلسالم، صدر يف األنساب وضعوا ابني النسَّ أن زعم
بالنظر القبائل حقوق بيان التقسيم هذا من الغرض وأن فروع، إىل منها كالٍّ وقسموا
وأقوالهم الجاهلية العرب أشعار وهذه ذلك يجوز فكيف عمر؛ فرضه الذي العطاء إىل
من أجدادهم إىل بالرجوع وعنايتهم النسب، عىل بمحافظتهم شاهدة وأخبارهم وأمثالهم
النسب عىل مبنِيٌّ انتشاره إىل ظهوره من واإلسالم هذا يقال كيف بل وعدنان؟ قحطان
فيها، والتدقيق أنسابهم حفظ عىل املسلمني يحرضون والخلفاء والعدناني، القحطاني
أحدهم ُسِئل إذا السواد كنبط تكونوا وال النََّسب، «تعلَُّموا الخطاب: بن عمر أقوال ومن
بينها رابطة ال طوتمية قبائل والعرب ذلك يصح فهل كذا.»2 قرية من قال: أصله عن

نََسب؟ وال
للعطاء، اإلسالم أول يف األنساب هذه وضعوا ابني النسَّ وأن صحته افرتضنا وإذا
ضعفت أو عطاؤها، فقلَّ النبوي النسب عن ابون النسَّ أبعدها التي القبائل ترىض فكيف

ج١. ،١٠٩ خلدون: ابن 2
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كالم من االحتجاج ذلك رائحة يُشتمُّ ال كيف بل ذلك، عىل تحتج ال وكيف حقوقها،
عند من بيشء يأتوا لم ألنهم اإلمكان؛ بعيد الوضع عىل ابني النسَّ تواطَؤ أن عىل املؤرخني؟
أو ويُدوِّنونه اظ، الحفَّ ألسنة عن النسب ينقلون البادية يطوفون كانوا وإنما أنفسهم،
الثقات من بالسؤال واليمن والحجاز نجد أهل من أخباره ابة النسَّ يجمع وقد يحفظونه،

ذلك؟ عىل تواطؤهم يمكن فهل األطراف، املتباعدة األصقاع تلك يف

العرب وأنساب الشعوبية

فكيف منه، خوًفا أو للخليفة احرتاًما معارضة؛ يبدوا لم العرب وأن بإمكانه سلمنا وإذا
رشف من العرب به يُفاخرهم ما مع االختالف هذا عن الفرس سيما وال الشعوبية سكت
املتصل العرب رشف من بها يضعون حجة عن يبحثون والشعوبية العربي، النسب
نسبوا حتى اإلسالم صدر يف الفرس تجرَّأ وقد وقحطان. إسماعيل إىل انتسابهم من إليهم
بعضهم يأكل النافرة والوحوش العادية، كالذئاب «إنهم وقالوا الوحشية، إىل العرب
سبايا ونساؤهم األرس، حلق يف موثقون فرجالهم بعض، عىل بعضهم ويغري بعًضا،
ولو ترصيًحا، وال تلميًحا بنسبهم منهم أحد يطعن ولم اإلبل.»3 حقائب عىل مردفات
لم أنهم أو إهماًال عنه سكتوا إنهم يقال وال لهم، انتقام أقوى فيه لكان ذلك استطاعوا
ذلك ونحو األدعياء استلحقاهم ويف بالنسب، العرب اختالف يف طعنوا فقد له، ينتبهوا

األدعياء: باستلحاق العرب يعري بجري قال باألنساب. يتعلق مما

ال��ب��راب��ِر وب��ي��َن ُق��ْربَ��ى وب��ي��نَ��ُك��م خ��ن��دف أوالُد ال��ِه��نْ��َد ب��أنَّ زَع��ْم��تُ��م
ع��اِم��ر ب��ن ع��م��رو أوالِد م��ن وب��رج��ان ب��اِس��ل ض��بَّ��ة اب��ن نَ��ْس��ل م��ن ودي��ل��م
األك��اِس��ُر ُم��لُ��وُك ب��ُق��ْربَ��ان��ا وأْوَل��ى ِم��نْ��ك��م أك��َرم األْم��َالك األَْص��َف��ر ب��نُ��و
م��ج��اِه��ر دع��ي َم��ن س��ت��ًرا تَ��َر ول��م م��ج��اِه��ًرا دع��يٍّ��ا ص��ه��ري ف��ي أت��ْط��َم��ُع

ثالثة). (طبعة ج٤ ،١٤٥ اإلسالمي: التمدن تاريخ 3
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ط��اه��ر4 واب��ن ط��اه��ًرا ج��ه��ًال وت��م��دح وق��ب��ي��ل��ه َرْه��ط��ه ل��ؤًم��ا وت��ش��ت��م

أوج بلغت الفرس وأمة فسادها، أو أنسابهم لصحة يتعرضوا لم ذلك ومع
لهم وجرى بينهم، ويقيمون إليهم ينزحون العرب وكان بقرون، اإلسالم قبل تمدنها
بني وأقاموا اليمن، عىل الفرس استوىل وقد اإلسالم، قبل ومناقشات حروب معهم
أحوالهم بمعرفة الناس أوىل فهم اإلسالم؛ قبيل وخالطوهم وعارشوهم العرب ظهراني
بالنقمة بدءوا وقد عنه، سكتوا ما شكٍّا أنسابهم ضبط يف وجدوا فلو جاهليتهم، يف
أكثرهم كان أنفسهم ابني النسَّ أن ذلك من وأغرب للهجرة، األول القرن أوائل من عليهم

أعدائهم؟ أيدي يف عليهم سالًحا يكون شيئًا يضعون فهل الَعَجم، من

بعضاألنساب اختالف

أو كتبهم يف ذكروه ما عىل النسب ترتيب إىل يرجع العرب أخبار من لدينا ما فكل
يجوز فكيف إشارًة وال ا نصٍّ الرتتيب ذلك يخالف ما عندنا وليس إشعارهم، يف رووه
القبائل بعض نسبة يف ابني النسَّ اختالف من صاحبنا ذكره فيما عربة وال نقضه؟ لنا
منقول قدَّمنا كما النسب ألن لك؛ نحو أو كلب أو قيس، إىل أو عدنان، أو قحطان، إىل
يخلو وال الخطاء، عنوان واإلنسان األصقاع. اختالف عىل الناس أفواه عن األصل يف
التشويش، بعض أوجب النسب عىل العطاء وفرض الخطاب بن عمر ديوان يكون أن
الفاسد من الصحيح يبينون قون امُلحقِّ ابون والنسَّ قبائلها، غري إىل البطون بعض وانتماء
من النََّسب فساد عىل يدل ال االختالف هذا وجود ولكن إمكانهم، إليه يبلغ ما عىل
أنها عىل يدل ال التاريخية الوقائع إحدى تفاصيل يف الرواة اختالف أن كما أساسه،
فتحها إنه أحدهم فقال مَرص، العاص بن عمرو فتح يف جماعة اختلف فلو تقع، لم
وقال مقاتل، آالف بأربعة جاءها إنه غريهم وقال عنوة، فتحها إنه آخرون وقال صلًحا،
عىل أو الخيل عىل العرب جاءها هل يف آَخرون واختلف آالف، بعرشة جاءها بل آَخرون
يف الشذوذ إىل ننسبه أال قائل ذلك قال وإذا تُفتَح؟ لم مرص أن عىل ذلك يدل فهل اإلبل؛

أحكامه؟

ج٢. ،٧١ الفريد: العقد 4
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واختالفها لفًظا باألسماء القبائل تشابُه سببه يكون قد ابني النسَّ اختالف أن عىل
مختلف ككتاب مستقلة كتبًا ابون النسَّ له وضع قد أنسابهم، يف كثريٌ وهذا معنى،
للهجرة، الثالث القرن أواسط يف امُلتوىفَّ حبيب بن محمد جعفر ألبي ومؤتلفها القبائل
باسم منها عدة لرأيت القبائل معجمات راجعت ولو ،١٨٥٠ سنة غوتنجن يف ُطِبَع وقد
وبطون اليمنية من بطون وفيها عدنان، من اآلَخر والبعض قحطان، من بعضها واحد
بطن أيًضا أسد وبنو القحطانية، من كهالن من األزد من بطن أسد فبنو القيسية، من
من بطن األوس وبنو القحطانية، من األزد من بطن األوس وبنو حمري، من قضاعة من
بعضها بطون عدة بكر وبنو مختلفة، قبائل من بطون عدة الحرث وبنو العدنانية،
من ربيعة بن وائل من حي تغلب وبنو القحطانية، من اآلَخر والبعض العدنانية من
من طابخة من تميم وبنو القحطانية، من قضاعة من بطن تغلب وبنو العدنانية،
من بطنًا عرش بضعة ثعلبة وبنو العدنانية، من هذيل من بطن تميم وبنو العدنانية،
كعب وبنو عدي، وبنو عامر، وبنو سليم، وبنو ربيعة، بنو ومثلهم: مختلفة،5 قبائل
وجدوا وقد مختلفة. أصول إىل ترجع بطون عدة فيه تشرتك الواحد فاالسم وغريهم؛
إياد ويف مناف، عبد بن شمس عبد بن أمية قريش ففي أمية؛ بني باسم كثرية بطونًا
أمية طي ويف األوس، من مالك بن زيد بن أمية األنصار ويف حذافة، بن أمية نزار بن

عليه. وِقْس هصيص، بن عصبة بن أمية قضاعة ويف مالك، بن كنانة بن عدي بن
بسني اس جسَّ مثل: ومعنى، لفًظا وتختلف صورًة القبائل أسماء تتشابه وقد
بصور املتشابهة األسماء يف االشتباه يكون ما وأكثر مخففة، بسني وجساس مشددة،
اإلسالم قبيل لاللتباس كبريًا سببًا ذلك كان وقد النَْقط، عن الطرف غض مع الحروف
ابن بالباء عبس غطفان ويف أدد، بن مالك ابن بالنون عنس مذحج ففي صدره؛ ويف
اللفظ بهذا فإنها عنزة عليه وِقْس أسلم. بن هوازن ابن بالباء عبس األزد ويف بغيض،
أيًضا ويقال بالياء عرية خزاعة ويف نزار، بن ربيعة بن أسد بن عنزة وهي ربيعة، يف
إما بالباء عربة أيًضا وفيها األزد، بن عدي بن عوف بن عمرو بن عنرتة األزد ويف عنز،
هذا ومن الحركات، باختالف والياء بالغني غرية ومنها مفتوحتها، أو العني مضمومة

(خط). العرب قبائل يف األرب نهاية 5
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وأخزم أجرم ذلك عىل وِقْس غرب ومثلها أيًضا، ربيعة من وعرت ربيعة، من عنز القبيل
األخريني.6 أصل غري أصل من منها وكلٌّ وأحرم،

القبائل، أنساب يف االلتباس بعض أوجبت واللفظ بالصورة االختالفات فهذه
بعض ضياع سببه يكون فقد الزمن، إىل بالنظر اآلباء عدد قلة يف ذلك نحو ويقال
املظنون هو كما فرًدا رجًال وليس برأسها قبيلة الجد اعتبار أو غريه، أو لنسيان األجداد
عهد من األنساب ِقَدم عىل األدلة من أيًضا وهذا التوراة، آباء اليهود أجداد بعض يف
حتى اآلباء من وأكثر التزوير، صناعة ألتقن ذلك بعد واضع وضعها لو إذ الجاهلية؛
وإنما أنفسهم، عند من بيشء يأتوا لم ابني النسَّ ولكن التزييف، لظهور مكان يبقى ال

ته. عالَّ عىل أذهانهم يف محفوًظا العرب ألسنة عىل شائًعا كان ما نقلوا
الذمة»، براءة األصل «أن الحقوق تمييز يف األساسية القواعد من أن ذلك عىل وِزْد
أو عليها االعرتاض لنا يجوز وال إلينا، وصلت كما تُعترب أن العرب أنساب يف فاألصل
نحوه. أو بالتواتر الثابتة والقرائن الرصيحة النصوص عن ثقة يقل ال بما إال نقضها
قواعد، الشواذ واتخاذ األخبار شوارد إىل الرجوع أو النادرة األقوال عىل االعتماد أما
يشء، يف االستقراء من ليس هو بل ناقص، استقراء هو أو عليه، االعتماد يصح فال
إىل واألقرب والنقد. البحث يف املتَّبَعة القاعدة خالف عىل التحكم قبيل من هو وإنما
الجزئيات ثبتت فمتى الكليات؛ إىل الجزئيات من فيها نتدرَّج أن قضيٍة إثبات يف الصواب
من يعدم فلم إثباتها؛ وحاول الكلية القضية افرتض فإنه صاحبنا وأما الكليات. ثبتت
يظهر ضعيًفا بناءً عليه يبني أساًسا يتخذه ما العرب أخبار من املبعثرة الحوادث

صحيح. كأنه برباعته
يف مكلينان رأي عىل اطََّلع العرب طوتمية صاحب سميث روبرتسن فاألستاذ
حيوانية، أسماء العرب قبائل لبعض ورأى ونحوهما، وأمريكا أسرتاليا هنود طوتمية
الطوتم بقايا أنها ذهنه إىل فتبادر القبائل؛ بعض أصول يف مختلفني ابني النسَّ ووجد
يبحث أخذ ثم الطوتم»، أصحاب من كانوا العرب «أن الكلية القضية فوضع قدَّمنا، كما
والحوادث الشاذة النوادر من هنالك ما عليك يخفى وال القول، هذا يؤيِّد عما كتبهم يف
يف الخطة هذه عىل السري كان فلو الباقي، وأغفل قوله يؤيد ظنه ما فاختار املتضاربة؛

ومؤتلفها. القبائل مختلف 6
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غرابتها، من يكن مهما فرضناها قضية أي إثبات أعجزنا ملا جائًزا والربهان االستدالل
الهيئة يف شأن ذات الحرية، مطلقة كانت الجاهلية يف املرأة أن إىل الذهاب أردنا فلو
القول، هذا يسند ما العرب أخبار من عدمنا ملا اليوم؛ أمريكا يف شأنها مثل االجتماعية
زعمنا. يشاِكل ما نجد فإننا البهائم، معاملة عندهم تُعاَمل كانت إنها قلنا لو وكذلك
باإلجماع الراجح ويُؤَخذ األدلة، مجمل يف يُنَظر أن البحث هذا مثل يف القاعدة ولكن
أو تواريخهم أو أشعارهم أو خرافاتهم أو أخبارهم يف العرب يُجِمع ولم األغلبية، أو
يزال وهل الظن؟ بمجرد أفننكرها األنساب؛ تلك عىل إجماعهم مثل يشء عىل عاداتهم
تواريخ وال تواريخهم يف وال العرب أخبار يف ليس رأي إىل نلتفت ثم بالشك؟ اليقني

منه. رائحته تشتمُّ ما السامية األمم سائر
اختالف عىل املؤرخني إىل ابني النسَّ من بالتسلسل إلينا وصلت األنساب تلك أن ثم
املطابقة هذه تتفق فكيف رواياتها، أكثر يف مطابقة ذلك مع وهي وعصورهم، أماكنهم
من بد فال اإلسالم؛ بعد ُوِضع األصل ذلك إن قيل: وإن صحيًحا؟ أصلها يكن لم إن
كثرة مع خربه يخفى وكيف تَُرى؟ يا هذا هو فَمن سلطان، ذا رجًال واضعه يكون أن

العرص؟ ذلك يف العرب أعداء
والعرب السامية، األمم سائر عند ِقَدمه مثل العرب عند قديم النسب أن والصحيح
إليها، يرجعون أخرى جامعة من أيديهم فراغ مع لهم وتنقُّ لبداوتهم به ًكا تمسُّ أشد
كثرية؛ أجيال إىل خيولهم أنساب حفظوا حتى األنساب عىل املحافظة يف بالغوا وقد
والحق والوجيه كأعوج الجياد، خيل من السباق أو اللحاق يف منها اشتهر بما فيلحقونها
يف بعنايتهم لعجبت ابني النسَّ أخبار من إلينا وصل ما راَجْعَت ولو واليحموم.7 والغراب
أبيه من نسبه تتَّبَع واحًدا نسب إذا أحدهم وكان ضبطها، يف وتدقيقهم األنساب حفظ

الفرد. إىل القبيلة من بالعكس أو القبيلة، إىل يصل حتى فالفصيلة رهطه إىل

.٤٥٤ للمربد: الكامل 7
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السامية الشعوب

«أنساب كتاب ويف الساميني» «أديان كتابه مقدمة يف العرب طوتمية صاحب ذهب وقد
العرب، جزيرة يف أوًال نشئوا الساميني أن (١٧٨ (صفحة صدده يف نحن الذي العرب»
العرب وظل البالد، من حولها ما روا وعمَّ منها واألراميون العربانيون فخرج تفرَّعوا ثم
ولكنه العرب، عند هي كما عندهما الطوتمية تكون أن ينبغي فكان بداوتهم؛ عىل فيها
يف توفقه مثل بالظاهر ولو قوله يسند ما إىل يتوفق نظنه فال قاله وإذا ذلك، يقل لم
الخشنة؛ البداوة عند لبُْعدهم الحيوانات بأسماء وا تََسمَّ قلما اليهود ألن العرب؛ طوتمية
األسماء بعض إىل ق تَوفَّ أنه وَهْب الزعم. هذا عىل يساعده ما القبائل أسماء بني يجد فال
مثل: 8  ١٩٠٤ سنة اإلنكليزية اإلرسائيلية باملجلة نرشها مقالٍة يف كوك األستاذ َق توفَّ كما
إليها الرجوع يصح وال قبائل، أسماء ال أشخاص أسماء فهي وعورب؛ ويعقوب، كالب،

الطوتمية. إثبات يف
األمم هذه لرأى بساطته؛ عىل األمر يف ونظر والظن االفرتاض ترك لو أنه عىل
التوراة، آباء إىل االنتساب وهو فيه، التباس ال واضح حقيقي أمر يف تتشابه السامية
إذ األمم؛ أثبات من التوراة يف جاء مما ثابت وقحطان إسماعيل إىل العرب وانتساب
جورج وأثبته ذلك ق حقَّ وقد الساميني، أنساب من فرع العرب أنساب أن للمتأمل يظهر
وجغرافيتهم،10 العرب تاريخ كتابه يف كالزر وأدوار األمم9 أصل كتابه يف رولنسن
فيها بيَّنَّا الخامسة، السنة من العرشين الهالل يف منشورة العرب أنساب يف مقالة ولنا
العرب، ومؤرخي التوراة إىل باإلسناد الباقية القبائل عن فضًال البائدة، القبائل أنساب

اليونان. مؤرخي ونصوص االكتشافية اآلثار وبني بينهما والتوفيق
من النقد أهل يراه ما اعتبار مع التوراة، أنساب بثبوت ثابت العربي فالنسب
هذه نقضنا فإذا األشخاص، ال القبائل بها يراد األولني اآلباء بعض أسماء أن الباحثني
إىل ونرجع القرون، بتوايل الثابتة األنساب هذه نغفل أن يجوز وهل يشء، بيدنا يَبَْق لم
أديانهم وال عاداتهم وال خرافاتهم يف إليه إشارة وال املشارقة كتب يف له أساس ال رأي

آثارهم؟! من يشء وال

.The Jewish Quarterly Review 8

.Rawlinson’s Origin of Nations 228 9

.Glaser Gesch & Geogr. Arabisns II. 266 & 424 10
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وأنسابهم أحوالهم يف قياسهم يصح ال العرب أن عنه اإلغضاء يحسن ال ومما
ألن أفريقيا؛ وزنوج وأمريكا أسرتاليا هنود من املتوحشة األمم من الطوتم بأصحاب
الشعوب أرقى تمدُّن مثل قديم تمدُّن أهل وهم ونفًسا، عقًال األمم أرقى من العرب
القديم العربي التمدن أن وحرضموت اليمن آثار يف الباحثني بعض ذهب وقد القديمة،
يكن ومهما اليمن، بالد من تمدنهم أخذوا الفراعنة إن أي القديم، املرصي التمدن أصل
من آالف منذ املدنية يف العرب إعراق عىل يدل فإنه الصحة؛ من القول هذا منزلة من
أصحابها عقول بارتقاء يشهد وهو وألفاظها، تركيبها يف لغتهم ارتقاء عنك دَْع السنني.
كما الحيوان أو النبات من آباءً يتخذوا أن يُعَقل فهل وقبله، التاريخ أزمنة أقدم من
بحيث الغرابة من ذاتها بحد بالطوتمية القول أن عىل اليوم؟! وحشية األمم أعرق يفعل
عىل مبنيٍّا بها القول يكون أن ونخىش املتوحشة، األمم يف وجودها تصديق علينا يصعب
منها يختص فيما فننظر صاحبنا، أدلة يف النظر إىل اآلن َوْلنتقدم الناقص. االستقراء

… فنقول العرب عند الطوتمية من عليها بناه ما ثم باألمومة،
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الثالث الفصل

العرب عند األمومة

اإلجمال عىل األمومة (1)

من بدًال أمهاتهم إىل ة األمَّ أو القبيلة أهل انتساب بها ويراد األم، إىل االنتساب األمومة:
األبحاث من واألمومة فالن، بن فالن األبوة يف يقال كما فالنة، بن فالن فيقال آبائهم،
استلفت َمن وأول االرتقاء، مذهب شيوع بعد املايض القرن أواسط يف حدثت التي
علماء به فاهتمَّ ١٨٦١؛ سنة نرشه كتاب يف باخوفن اسمه أملاني عالم إليها األنظار
سابقة األمومة أن بحثه ومرجع املألوف، العائلة نظام من تعوَّدوه عما الختالفه العمران
وهو رشط، بال فوضويٍّا األقدمني عند كان الزواج أن فعنده لألبوة، العائلة تاريخ يف
أمه مالِزم وهو والده تعيني يمكن ال غالًما النساء بعض ولدت فإذا املشاركة، زواج
فأصبح عامة؛ قاعدة األمهات إىل االنتساب فيصري بها، ويُعَرف إليها فينتسب للرضاع؛
اليوم. الرجل حال هو كما النفوذ صاحبة وهي االجتماعية، الهيئة يف األول املقام للمرأة
(Primitive Marriage) القدماء عند الزواج يف اإلنكليزي مكلينان كتاب ظهر ثم
ج تزوُّ أْي الخارجي، الزواج أساسه جعل مذهبًا األمومة يف فذهب ،١٨٦٥ سنة نرشه
فنشأ زعمه)، (عىل بالوأد عندهم البنات لقلة بالغزو، قبيلتهم غري من ببنات الرجال
بامرأة االكتفاء إىل منهم جماعة كل فاضطر الرجال؛ عدد زيادة اعتقاده يف ذلك عن
ضعيف قول وهو منزلتها. وعلت األم يف النسب وانحرص األزواج، تعدد وهو واحدة
من مجلوبة منهن وكل باألمهات النسب حفظ يمكن كيف املعنى؛ متناقض اإلسناد
بما سقط أن لبث ما العائلة أصل يف مكلينان مذهب أن عىل خاص؟ نسب ولها الخارج
االجتماع نظام كتاب صاحب األمريكاني العالم مورجن وخصوًصا املنتقدون، فيه كتبه
ونظام األمومة يف وكتب األمومة، ينايف ال الداخيل الزواج أن برهن فقد القدماء، عند
وغريهم، والروس واإلنكليز والفرنساويني األملان االجتماع علماء من واحد غري العائلة
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ووسرت وسميث، وجريو، وبريد، وستارك، وويلكن، وأمريا، ودارغون، باجيهوت، مثل:
األستاذ الُعبَاب هذا خاض َمن بآِخر فنكتفي تعداده، بنا يطول مما وغريهم مارك،
الخصوص، عىل العرب عند األمومة يف كتابًا وضع فإنه ليدن، كلية يف املسترشق ويلكن
وجوه من فوافقه العرب، طوتمية يف سميث روبرتسن األستاذ كتاب مطالعة بعد كتبه
اإلسالم، قبل العرب عند سائدة كانت األمومة أن يف رأيه يرى ولكنه وجوه، من وانتقده
املسترشق نولدكي بقول واستشهد موضوعة، أخبارها العرب يتناقل التي األنساب وأن
الكلبي ابن وضعها العربية األنساب أن قوله وخالصة الشأن، هذا يف الشهري األملاني
تتمة وستأتي اإلمكان عن بُْعده بيَّنَّا قد قول وهو تلفيًقا،1 قوها لفَّ اإلسالم بعد وغريه

الكالم.
إىل فنتقدم املقام بنا لضاق املوضوع، هذا يف الباحثني أقوال عىل اإلتيان أردنا ولو

قوله. قال وَمن صددها يف نحن التي سميث أدلة يف النظر

العرب أمومة عىل أدلتهم (2)

وإنما ثابت، دليل أو رصيح قول العرب عند األمومة عىل غريه وال سميث أدلة يف ليس
وحدها هي تكون أن ال لها مؤيدة لكانت العرب، أمومة ثبتت لو إشارات أو قرائن هي
أسماء وتأنيث أمهاتهم، إىل العشائر أو البطون أو القبائل بعض فانتساب عليها؛ دليًال
وامتالك جميًعا، األم أهل عىل الخال لفظ وإطالق األم، من األمة لفظ واشتقاق القبائل،
عىل قوله إثبات يف صاحبنا عليه ل عوَّ مما ذلك وغري بالطالق، عصمتهن النساء بعض
كانوا العرب أن عىل دليًال اتخاذها يجوز ال ثبوتها فرضنا إذا كلها فهذه سنبيِّنه؛ ما
يف األحوال هذه وجود ألن املرأة؛ عندهم العائلة أساس أن أو أمهاتهم، إىل ينتسبون
وقعت أنها أو الشواذ، قبيل من تَُعدُّ هي بل آبائهم، إىل انتسابهم ينايف ال العرب جاهلية
يف وضللنا أحكامنا لفسدت قواعد، الشواذ نجعل أن لنا جاز ولو االتفاق، سبيل عىل
كان السامية الشعوب من وغريهم العرب أن عديدة قرون منذ فالثابت وعقائدنا. أقوالنا
ذلك ويؤيِّد سيدها، وهو العائلة، رأس الرجل إن أْي اآلن، هو كما عندهم االجتماع نظام
يَِرد لم عهدها ِقَدم مع فإنها التوراة، بشهادة ناهيك جميًعا. والسيد للزوج «البعل» لفظ
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عند شيوعها أثر أو وجودها، عىل تدل أو األمومة إىل تشري فقرة نصوصها من نص يف
يف ذلك من يشء ورد وال اإلصالح، أو النهي أو النقد سبيل عىل ولو غريهم، أو الساميني
بل حديثًا، وال قديًما الرشق ممالك من مملكة يف اآلثار عىل منقوًشا شوهد وال القرآن،
وجودها افرتضنا ولو الساميني. عند األبوة سيادة يؤكد السبيل هذه من جاءنا ما كل
ملا األسفار هذه ألن مقدارها؛ نعلم ال بمدة موىس أسفار قبل ذلك يكون أن القتىض
موىس قبل آثارها أمحت قد تكون أن ينبغي بل اإلطالق، عىل أثر لألمومة يكن لم ُكِتبَْت
الحادي القرن نحو ُدوِّنَْت مؤخًرا نصها اكتشفوا التي حمورابي رشيعة ألن قرون؛ بعدة
أن عىل يدل ونحوهما والطالق الزواج عن فيها جاء ما وكل امليالد،2 قبل والعرشين
وليس العائلة. رب الرجل اآلن؛ عليه هو ما نحو حمورابي عرص يف كان العائلة نظام
األمومة وجود عىل تدل قرينة أو عبارة أو لفظ موادها أو رشيعته نصوص من نص يف
الكتب من كتاب يف إليها اإلشارة أو األمومة ذكر عىل اطََّلْعنا وال تلميًحا، وال ترصيًحا
اكتشف وال ونحوها، اآللهة أقاصيص من تتضمنه ما مع بالخرافات املتصلة القديمة
القول يجوز فكيف ذلك؛ إىل إشارة أقل فيه األطالل نقوش من نقش عىل املستكشفون

الضعيفة؟! القرائن بعض إىل إثباتها يف واالستناد بوجودها

اسرتابون قول (3)

عن السياح كتب يف طالعوه ما إليها نبَّههم العرب عند باألمومة القائلني أن والظاهر
تيبت ويف وأسرتاليا أمريكا هنود بني املتوحشة القبائل بعض عند املشاركة زواج وجود
قبل شيوعها إىل فذهبوا الزواج؛ هذا من نوع عندهم كان الجاهلية العرب وأن ونحوها،
يف العرب عند الزواج عن اسرتابون الة الرحَّ قاله ما قرءوا أن بعد وخصوًصا اإلسالم،
رحلته من عرش السادس الكتاب يف جاء فقد امليالد، قبل األول القرن نحو أْي عرصه،

ترجمته: ما

يدخل والذي واحدة، امرأة جميًعا فلإلخوة اإلخوة، بني مشرتك عندهم والزواج
يأتون وقد بأكربهم، خاص فهو الليل وأما بالباب، عصاه يرتك أوًال إليها منهم

قبيلتهم.3 غري من يتزوجون الذين وهم بالقتل، يُعاَقبون والزناة أمهاتهم،

.١٣ سنة الهالل 2
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كذلك؛ األمر وليس األمومة، تؤيد الفقرة هذه أن وهلة ألول املطالع ذهن إىل يتبادر فقد
العشرية أهل وليس واحدة بامرأة الزواج يف اإلخوة اشرتاك إىل تشري إنما القصة هذه ألن
أيًضا وتشري األمومة، رشوط يخالف مما واستقاللها العائلة وجود عىل تدل فهي جميًعا،
إن اسرتابون ويقول أصحابنا. عند األمومة أُُسس من وهو الخارجي، الزواج تحريم إىل

بالقتل. مرتكبه يعاقبون كانوا العرب
شائعة األمومة فتكون باألمومة، يريدونه ما يخالف ال الحكاية هذه نص أن وَهْب
والعربان العرب إن سميث األستاذ قول تقدَّم وقد امليالد، تاريخ حوايل العرب عند
العربانيون خرج ثم العرب، جزيرة يف مًعا عائشني أزمانهم أقدم يف كانوا واآلراميني
عىل عندهم الزواج لهذا ِذْكر ال العربانيني أن قبًال وبيَّنَّا مكانهم، العرب وظل واآلراميون
رشيعته نصوص يف ذكره حمورابي وإغفال اآلراميني، عند بمثله سمعنا وال اإلطالق،
نصدق فكيف يجاورهما، ما أو النهرين بني عرصه يف معروًفا يكن لم أنه عىل يدل
شاهد قد اسرتابون يكون أن عندنا فاألرجح امليالد؟! تاريخ نحو العرب عند وجوده
من سمعها أو العرب، سائر عىل فأطلقها الناس بعض عند النوع هذا من حادثة
الذين أمثاله من كثريون يفعل كما عالتها، عىل فأوردها لغرابتها فصدَّقها الرواة بعض
بعض إليهم يلقيه ما عىل وعاداتهم أهله وصف يف فيعوِّلون الرشق، بالد إىل يرحلون
الغريب نرش يف أرغب وهم االختالق، أو املبالغة من فيه بما السبيل عابري أو الرتاجمة
انتشار إثر عىل بعدها وما الوسطى األجيال يف حدث كما قرَّائهم، إلعجاب استجالبًا

اإلسالم.
والثاني عرش الحادي القرنني يف العربية الكتب عن العلم بنقل اإلفرنج اشتغال ومع
يجهلون ظلوا فقد وغريهما، وطليطلة قرطبة يف باملسلمني واختالطهم للميالد، عرش
وحينًا ،Bophomet بفمت وآونة ،Mophomet مفمت تارة فيكتبونه النبي، اسم تهجئة
أحد يولوجيوس حتى املسلمون. يعبده صنًما محمًدا يظنون وكانوا ،Bafon بافون
اإلسالم عن كتب فقد العاصمة، تلك يف املسلمني مخالطته مع العلماء قرطبة كهنة
أن أصحابه أعلن النبي إن مثًال كقوله تعاليمهم، يف وال كتبهم يف لها أصل ال مفرتيات
التينية مسودات من ذلك نقل أنه زعم أيام. بثالثة موته بعد السماء إىل ستحمله املالئكة
كل ويحدث حدث كما العارفني غري يختلقه قد ما عليه فِقْس بمبلونة؛ يف عليها عثر
األكاذيب عنَّا ينقلون فقد أعواًما أظهرنا بني يقيمون الذين حتى بعيد، غري عهد إىل يوم
عن الناس بعض ارتكبها غريبة حادثة رأوا وربما سلطان، من بها هللا أنزل ما التي
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رحالت يدينا وبني األمة، أفراد سائر عند املرعية القواعد من فيعدُّونها اتفاق، أو جهل
املفرتيات من وفيها ومرص، سوريا عن املاضيني القرنني أثناء يف ت ونُِرشَ ُكِتبَت عديدة
نور إىل الناس وخروج الطباعة انتشار ولوال نه، ُمَلقِّ أو الكاتب ذهن يف إال له أصل ال ما
امرأته يكدن الرشقي أن الغرب أهل أذهان يف لرسخ املفرتيات؛ تلك وتصحيح العلم
ويزرع خرفانًا، سيستغل أنه يعتقد وهو املقيل) (اللحم القوارما يزرع وأنه للحراثة،
يكتب وهو قرنًا عرش وتسعة نيف منذ اسرتابون عرص يف فكيف عبيًدا؛ ليستغل الفحم
املوضوع هذا يف قوله تتمة أن ذلك ويؤيد بينهم؟! أقام وال لسانهم يعرف ال قوم عن
بقوله إسناده ضعف إىل اإلشارة يغفل ولم الحكاية، سبيل عىل أورده أنه عىل تدل
بظاهره وهو األمومة، إىل بالنظر اسرتابون ذكره فيما عربة فال on)؛ dit) يزعمون
يصح ال ضعيفة قرائن هي فإنما أدلته سائر وأما العرب، طوتمية صاحب أدلة أرصح
عىل منها كلٍّ يف وننظر األدلة بتلك نأتي ننصفه لم إننا يقال ال وحتى عليها، االعتماد

وهي: حدة،

كتابه) من و٣٠ ٢٧ (صفحة األمهات إىل االنتساب

نقبنا ولو إليها، القبيلة نُِسبت امرأة اسم وكالهما ظاعنة، وبنمو خندف بنو كقولهم
أمهم إىل ينسب َمن بينها وجدنا ما واألفخاذ والبطون القبائل أسماء من املئات بني
يُنَْسبون املئة يف عرشة نحو اليوم العائالت وبني ذلك يف غرابة فأي قليلة، بضعة إال
أهل عليه وِقْس مارية، وآل نائلة، وآل نور، وآل تقال، وآل ظريفة، كآل األمهات؛ إىل
أسالفنا؟! عند األمومة آثار من األسماء هذه أن إىل الذهاب يجوز فهل األخرى، اللغات
امرأة إىل نُِسبت العائالت هذه بعض أن وهو األقرب، الطريق من تعليلها عىل نأتي أم
يكون وقد باسمها. فُعِرفوا وربَّتهم كفلتهم وهي مات جدهم ألن العليا؛ جدتهم هي
الولد فيُوَلد وغريها، الجاهلية يف يحدث مما السفاح من الحمل لحصول مجهوًال األب
كان فقد الداهية، الصحابي أبيه ابن لزياد وقع كما أمه، إىل فينسبونه أبوه يعرف ال
لُعِرف بنسبه، إياه معاوية استلحاق ولوال سمية، بن زياد فيقال: سميَّة، بأمه يُعَرف
إىل صاحبنا ألضافها أمها، خرب وتنويس العائلة هذه عهد تقادم ولو سمية، بآل أعقابه

األمومة. بقايا من وعدَّها القبائل أمهات أسماء
امرأتني رجالها يتزوج التي األمم يف الخصوص عىل األمهات إىل االنتساب ويكثر
أمه إىل منهما كلٌّ فيُنَسب واحد، باسم يسميهما والدتني من ولدان للرجل فيُوَلد فأكثر،
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أمه إىل بنسبته يُشتَهر وقد األخرى، األم ابن عن له تمييًزا ألبيه؛ انتسابه عن فضًال
امرأة غري طالب أبي بن لعيل كان فقد وبعده، اإلسالم قبل كثرية ذلك وأمثلة أبيه، دون
محمد أحدهم فنُِسب محمد، اسمه منهم كل ثالثة جملتهم من أوالد عدة منهنَّ له ُولَِد
عاش فلو الحنفية، ابن محمد اه فسمَّ حنيفة؛ بني من جعفر بنت خولة أمه إىل األكرب
ُعِرف كما قريش، من أو هاشم من بطن الحنفية ببني أعقابه لُعِرف الجاهلية، يف هذا

عدي. قبيلة من أمهم إىل نسبًة العدوية بنو
ذلك يقع وإنما إخوته من سمي له يكن لم وإن أمه، باسم الرجل يشتهر وقد
عىل أمه لفضل زبيدة، بابن اشتهر الرشيد هارون بن األمني فمحمد والدته؛ لشهرة
عىل أدلة الحوادث هذه تؤخذ أن يجوز فهل عليه. وِقْس وشهرتها، الخلفاء أمهات سائر
النسب إىل أخريًا ترجع امرأة إىل تُنَْسب التي العربية القبائل أن ذلك عىل وِزْد األمومة؟!
أيًضا ينتسبون وهم ظاعنة، أمهم إىل نُِسبُوا مثًال ظاعنة فبنو الشامل؛ العام وهو األبوي
بن إلياس بنو أيًضا هم خندف وبنو أُد، بن مراد بن ثعلبة بنو لهم فيقال أبيهم، إىل
أمهم إىل نسبوا طهية وبنو خندف، واسمها إلياس امرأة أمهم إىل نُِسبوا وقد مرض،

عليه.4 وِقْس مالك، بن سود بنو وهم

(٢٨ (صفحة القبائل أسماء تأنيث

وَسَطا مرض، جاء يقولون: وال إلخ، … قيس وَسَطْت مرض، جاءت تقول: العرب إن أي
ال العربية يف والتذكري والتأنيث واألمومة، االسم تأنيث بني العالقة ندري فال قيس؛
أن كما مذكَّرة، القبائل أسماء تكون أن ها رضَّ ملا األمومة صحت ولو لهما، قياس
قواعد من قاعدة عىل مبنيٍّا سببًا القبائل لتأنيث أن عىل األمومة، وجود يثبت ال تأنيثها
مرض»، «قبيلة به يراد «مرض» فقولنا اسم، كل قبل «القبيلة» لفظ تقدير وهو اللغة،
ذلك يف والحكمة املحذوف، القبيلة للفظ فالتأنيث قيس»؛ «قبيلة به يراد «قيس» وقولنا
فإذا القبيلة، أو مرض، أو قيس اسمه رجًال بالفاعل املراد يكون أن بني االلتباس دفع
لم وإن املدن أسماء يؤنثون املبدأ هذا وعىل القبيلة، إىل الذهن انرصف مؤنثًا الفعل كان
«مدينة». لفظ بتقدير الشام، أو مرص رت وُعمِّ بغداد، ُفِتحت فنقول: مؤنثًا؛ لفظها يكن

.٢٥ قتيبة: البن املعارف 4
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والفاعل الفعل فنَُؤنِّث الهالل، وقاَلْت املؤيد، وذَكَرْت املقطم، َرَوْت اليوم: نقول ونحن
املجلة. أو الصحيفة كلمة قبله تَُقدَّر وإنما ومعنى، لفًظا مذكَّر

(٢٨ (صفحة بالبطن القرابة عن التعبري

البطن أن والواقع األم، قرابة عىل العرب اعتماد يؤيد بالبطن القبيلة تسمية أن فيزعم
شبيهة أسماءها جعلوا وإنما كالشجرة، التشعب سبيل عىل القبيلة فروع من فرع
بعض؛ عن بعضها تفرعها أو ببعض بعضها عالقتها إىل بالنظر البدن أجزاء بأسماء
املتنازلون الجماعة به ويراد كله، اإلنسان عن كناية «الحي» عندهم األكرب فاملجموع
أرادوا كأنهم النصفان، والشعبان الفروع، أي «الشعوب» إىل ينقسم وهو بمربع،
عظم قطع وهي «القبائل» ويليها وأيرس، أيمن متساويني شطرين إىل الجسم انقسام
وبعده «البطن»، ثم الصدر، عن كناية «العمارة» ثم بعض، من بعضها املشعوب الرأس
عالقة ال فروعها بعض أو للقبيلة البطن استخدام فرتى «الفصائل»؛ وأخريًا «الفخذ»،
عدلنا وإذا الجسد. أعضاء من يقابله ملا النسب فروع من فرع هو وإنما باألمومة، له
حرضته؛ ذهن إىل تبادر الذي التعليل وقبلنا ، مستقالٍّ اسم كل واعتربنا التعليل هذا عن
القبيل به يريدون ولكنهم واحد، بطن من هي التي العائلة عىل بالبطن يدلوا أن القتىض

عائالت. من املؤلَّف

األم من األمة لفظ اشتقاق

عىل تدل العربانية يف األم ألن وخصوًصا األم؛ النسب يف األصل أن عىل دليل عنده وهو
ال مما املجاز قبيل من هو إنما التعبري هذا ولكن ،(٢٨ (صفحة الجماعة أو القبيلة
واألمهات املدائن، وأم القرى، أم كقولهم: العربية، اللغة بأساليب العارف عىل يُخفى
أشياء إليه انضمت يشء وكل وعماده، أصله يشء كل فأم األصل؛ األم وعندهم للعنارص،
برتبيتهم امُلكلَّفة هي ألنها أمهم؛ األطفال اتباع املعاني هذه يف واألصل لها. أم فهو
أم قالوا السبب ولهذا النسب؛ أصل ألنها ال ألمرها وينقادون فيتبعونها طفولتهم، يف
من األمة اشتقاق وأما أهلها. لكثرة مرص الدنيا وأم مكة، القرى وأم أصله، الكتاب
يف ذلك لظهور التوليد من أو للرئاسة، األمومة الستعارة الكيفية هذه بنفس فيُعلَّل األم
ذكرنا فإذا والرتبية، الحضانة تتوىل وهي النسل تضع املرأة ألن الرجال؛ دون النساء
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بالنساء التوليد بعضو القرابة عن التعبري غاب ولذلك األم؛ أذهاننا إىل سبق الوالدة
األمة لفظ يقابل ما معاني تتبعت ولو القرابة. أصل األم ألن وليس الرحم، أو كالبطن
معناه اإلفرنجية اللغات يف Nation فلفظ املعنى؛ هذا نفس لها لرأيت اللغات، سائر يف
Motherland يقولون واإلنكليز «ولد»، بمعنى الالتينية يف فعل من ُمشتق وهو األمة،
تعليل فعىل فقط؛ األم وطن تكون أن يقتيض اللفظ أن مع األبوين، وطن بها ويريدون

اآلن! اإلنكليز عند األمومة شيوع عىل دليًال اللفظة هذه تكون صاحبنا

والكنة والعم الخال

عىل يُْطَلق ولكنه الخصوص، عىل األم أخو به يُراد ال بالعربية «الخال» لفظ أن وذلك
«الشعب»، معناها أصل اللفظة هذه وأن «العم»، لفظ وكذلك أهلها، من رجل كل
خصوصية عائلة العرب عند تكون فال وعليه اآلن؛ إىل العربانية يف مؤداها هو وذلك
أو األمومة تقتضيه ما عىل القبيلة أو الجماعة ابن يكون الولد وإنما ،(٢٥٨ (صفحة
اإلنكليز أنساب يف أحكامنا تشوَّشت عليه االعتماد صح إذا غريب قول وهو الطوتمية.
Cousin فلفظ االشرتاك، أو اإلطالق هذا نفس عندهم ترى ألنك وغريهم؛ والفرنساويني
العم، وابنة العم، ابن فهو اإلخوة؛ من أبعد عصبية قرابة كل عىل يدلُّ ألسنتهم يف
ابن وابن الخالة، وابنة الخالة، وابن الخال، وابنة الخال، وابن العمة، وابنة العمة، وابن
ألنه الخالة؛ ابن فيه واألصل العربية. يف له مثيل ال مما … إلخ الخال ابن وابن العم،
كل عىل إطالقه يفيدنا فهل األم؛ أخت ابن أي الالتينية يف Consobrinus من منحوت
يقابلها وما اإلنكليزية يف Uncle لفظ ذلك عىل وِقْس األم؟! القرابة يف األصل أن األقرباء
يف Avunculus وأصلها الخال أو العم عىل تدل فإنها األخرى؛ اإلفرنجية اللغات يف
االختالف هذا يف عربة ال أن والحقيقة العم، عىل أُطِلقت ثم الخال ومعناها الالتينية،
من وخصوًصا له، قياس ال بما الداللة طرق يف تختلف اللغات فإن األمومة، إىل بالنظر
أخرى لغة يف عنها يُعربَّ ال قرابة عىل يدل لفٌظ اللغات بعض ففي القرابة، درجات حيث
بثالثة إال اإلنكليزية اللغة يف عنه التعبري يمكن ال العربية يف فالصهر ألفاظ، بعدة إال
عنه يُعربَّ والَجدُّ ،Father-in-law عندهم فهو الحمو وكذلك ،Brother-in-law ألفاظ
ذلك وبعكس ،Grand son حفيد وكذلك ،Grand father بلفظني اإلنكليزية اللغة يف
أو األخ، ابن بلفظني: إال العربية يف عنه التعبري يمكن فال اإلنكليزية، يف Nephew لفظ
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عىل اللفظني هذين من كل فداللة األخت؛ بنت أو األخ بنت Niece ومثلها األخت، ابن
عليها! األدلة جملة من األمومة رأي أصحاب يتخذها قد مًعا واألخت األخ أوالد

السواء؛ عىل والزوجة الَكنَّة السامية اللغات يف به يَُراد العربية يف «الَكنَّة» ولفظ
أخيه)، امرأة أو ابنه امرأة (أي َكنَّته يتزوج كان الرجل أن عىل بذلك صاحبنا فاستدل
ما يف يدخل ذلك عىل والجواب ،(١٣٦ (صفحة وامرأته الرجل بني للزواج رابط فال
بها يراد «صهر» لفظ ومثلها ومجاًزا. توسًعا األلفاظ معاني اختالف من بيانه تقدم
أهل واألصهار العموم، عىل القرابة أيًضا بالصهر ويراد أخته، وزوج الرجل بنت زوج
االعتماد يصح فهل جميًعا، واألختني األحماء من الصهر يجعل َمن ومنهم املرأة، بيت

رأي؟! أو مبدأ إثبات يف التوسع هذا مثل عىل

املتعة زواج

فمتى ى، مسمَّ أجل إىل زواج عقد امرأة عىل الرجل يَعقد أن أْي الَوْقتَي، الزواج وهو
اإلسالم، ظهور عند شائًعا كان الزواج هذا أن صاحبنا فريى الزواج، بطل األجل انقىض
بال القبيلة ألهل القبيلة نساء إباحة تقتيض وهي األمومة، يف رأيه يؤيد يحسبه وهو
رضب فاملتعة إثباته، أراد ما تناِقض فهي عقد بدون تكون ال واملتعة رشط، وال عقد
فيها الرجل ألن األمومة؛ تنفي وكلها الجاهلية يف شائعة كانت التي الزواج رضوب من

العصمة. وصاحب السيادة صاحب

الوأد

إىل فاضطروا البنات؛ قلَّل الجاهلية يف الوأد شيوع أن العرب طوتمية صاحب يرى
ويكون يستولدونها، واحدة امرأة يف رجال عدة يشرتك فكان النساء، يف االشرتاك
عادًة موها وتوهَّ الوأد، مسألة يف الباحثني بعض بالغ وقد .(٣٠ (صفحة إليها االنتساب
وزمان معني مكان يف منحرصة كانت أنها يرى والناقد كلها، العرب بالد يف شائعًة
ثم بناتهم، دفن إىل الناس يعمد أن يعقل فال وإال مخصوصة، أحوال تحت معني
ذهب وقد الضيق. ذلك من يتخلصوا أن طاقتهم ويف األزواج يف املشاركة إىل يضطرون
لو الفقر هذا من حلٍّ يف وهم الفقر، خوف بناتهم يئدون كانوا العرب أن إىل بعضهم
وقال والهديا. باملهر عليهن األزواج إقبال من يجدون ملا البنات؛ قلة عىل استبقوهن
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يخافه عار ثمت يكن لم األمومة صحت وإذا العار، خوف يئدونهن كانوا إنهم آخرون
ويف املشاركة، زواج يف تكون ال وهي الغرية، عىل داللة بناتهم عىل العار وخوفهم اآلباء،

ساقط. الوأد يف دليله فإن الحالني

املرأة يد يف العصمة

سيادة عىل دليًال والطالق الزواج يف عصمتهن الجاهلية نساء بعض امتالك اتََّخذَ وقد
هذا أنقص وما االستنتاج! هذا أغرب فما العائلة؛ رئيسة هي املرأة وأن األمومة،
مخصوصة أحوال يف إال يدها يف عصمتها تكن لم الجاهلية يف املرأة إن االستقراء!
وأما به؟! نقيس قياًسا والنادر عليه، نبني قاعدة الشاذ نجعل فهل نادرة، وحوادث
املرأة، يد يف أنها وَهْب الرجل، يد يف العصمة تكون أن فهي زواجهم يف القاعدة
كما واالشرتاك اإلباحة سبيل عىل وليس وقوانني، برشوط مقيد بعقد إال تكون فال
تأويل إىل مرجعها فإن األمومة، إلثبات أدلته سائر ذلك عىل وِقْس باألمومة. يريدون
امُلَربِّي، معناه األب إن (١١٨ (صفحة كقوله الناقص االستقراء عىل االعتماد أو األلفاظ،
املؤاكلة أو بالرضاعة القرابة وذكره ،(١٧٧ (صفحة حواء من الحي وكاستخراجه
قدَّمناه. بما رده يف يُقاس مما ذلك ونحو أب، أخ إىل آحاب لفظ وتأويل ،(١٤٨ (صفحة

الخالصة (4)

ألن الضعيفة؛ بالقرائن إثباته يُستطاع ال الجاهلية العرب يف األمومة بشيوع فالقول
العامة، القواعد وإغفال النادر الشاذ عىل االعتماد جاز إذا إال بالشك، يزال ال اليقني
بنات ألن السبي؛ أو بالغزو الخارج من الزواج يكون أن األمومة رشوط يف رأيت فقد
وأوالدها مًعا رجال لعدة زوًجا املرأة تكون وأن بغريه، أو بالوأد تقلُّ زعمهم يف القبيلة
يف باألنساب الرجوع يمكن وكيف بالغزو؟ الزواج يكون كيف نفهم فلم إليها؛ ينسبون
للحصول غريها تغزو أن القبيلة تضطر حتى البنات تقل وملاذا األم؟ إىل الواحدة القبيلة
أكثر النساء يكون أن األوىل بأدواره اإلنسان تاريخ يف الطبيعية والقاعدة النساء؟ عىل
حتى النساء يكثر أن واألوىل والسطو، بالغزو ونحوه للقتل هؤالء لتعرُّض الرجال؛ من
الرجوع عىل يبعث بالغزو النساء عىل الحصول أن عىل منهن. عدة الرجل يتزوج
السبايا كثرة من كان ما ذلك ويشبه القبيلة، يف يبقون اآلباء ألن األبوي؛ النسب إىل
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منهن، عرشات أو بعرشة الرجل اختص حتى تكاثرن فإنهن اإلسالم؛ صدر يف والجواري
النساء أن ُفِرض ولو للمتأمل، يظهر كما ذلك غري يمكن وال الرجال، يف النسب وظل
فيهن، النسب حفظ إىل أقرب ذلك لكان بالسبي، األزواج عىل للحصول القبائل يحاربن

قبيلتهن. إىل أو إليهن االنتساب أي
عىل وجودها ألن تعديل؛ أو إثبات إىل يفتقر اإلجمال عىل األمومة بتسلُّط فالقول
عند األقل عىل يوافقها ال هو أو العمران، قواعد يوافق وال معقول، غري الكيفية هذه
وإذا القبيلة، داخل تكون أن الساميني سائر وعند عندهم الزواج يف القاعدة ألن العرب؛
أخبارهم من نعلمه ما أقدم يف حالهم هو هذا طارئ. فلسبب الخارج إىل أحدهم جنح
يف الغالب ألن كذلك؛ تكن لم وإن عمه ابنة امرأته ي يُسمِّ والعربي وغريها، التوراة يف
األمم أكثر واليهود العمومة، درجات تفاوت عىل العم أبناء بني يكون أن عندهم الزواج
ذلك عن يخرج َمن ويعاقبون قبائلهم، غري من الزواج ويمنعون أنسابهم، عىل محاَفَظًة
من املولود ويسمون سفاح، فزواجه إرسائيلية بغري إرسائييل ج تزوَّ وإذا صارًما، عقابًا
أن ذلك مع نزعم فكيف لئيًما، أْي «هجينًا» العرب يسميه كما «نغال»، الزواج ذلك
كذلك، كانوا أنهم فرضنا وإذا بالغزو؟! الخارج من يتزوجون كانوا القدماء العرب
ومتى؟ البعولة أو األبوة إىل األمومة انتقلت وكيف الداخل؟ إىل الزواج انتقل فمتى
يعرتفون أنفسهم األمومة مذهب وأصحاب عليها، الجواب يمكن ال مهمة مسائل كلها
أحوال أول من الزواج تاريخ يطالع وَمن إليه. الذهاب عن أغنانا فما ذلك، عن بعجزهم

األمومة. ينقض ما إال فيه يرى ال اآلن إىل العمران
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العرب عند الطومتية

أساسها ألنها عندهم؛ بالطوتمية القول معه نُِقَض العرب عند باألمومة القول نُِقَض وإذا
حدة، عىل الطوتمية حيث من صاحبنا أدلة يف ننظر فإننا ذلك ومع رشوطها، وأول

العرب. أحوال عىل تطبيقها يف ننظر ثم هو، ه فرسَّ كما الطوتم رشوط فنذكر
أو نبات أو حيوان عىل الواحدة القبيلة أهل يتفق «إن فيها يُْشَرتط فالطوتمية
فهل يقدسونه»، أو ويعبدونه باسمه، يتسمون األعىل، جدهم أنه يعتقدون آَخر، كائن
املوضوع ينجيل ولكي جزئيٍّا؟ أو كليٍّا انطباًقا الجاهلية العرب أحوال عىل ذلك ينطبق

تقتيض: فالطوتمية وعليه األصلية، أجزائها إىل القضية نحل الربهان ويتضح
األعىل. جدهم أنه يعتقدون نبات أو حيوان عىل القبيلة أهل يتفق أن أوًال:

إليه. ينتسبوا أو باسمه يتسموا أن ثانيًا:
يُقدِّسوه. أو يعبدوه أن ثالثًا:

بحثت إذا ولكنك العرب، عند الثالث املقدمات هذه تجتمع لم ما الطوتمية تثبت وال
وفيما الثابت، وغري منها الثابت والحقائق، الخرافات من وحديثها قديمها أخبارهم يف
وما التوراة، عن فضًال والرومان اليونان كتب يف القديمة أحوالهم عن العرب غري رواه
إىل قت توفَّ ما وحرضموت؛ اليمن وآثار ثمود، وآثار آشور، آثار عىل أخبارهم من ُقِرئ
واملدن الصحاري يف اآلن العرب أحوال درست وإذا وجودها. إىل يشري ما عىل العثور
أو أسد من متسلسل أنه يعتقد رجًال وال بطنًا وال قبيلة بينهم تجد ال والجبال، واألودية
والتأويل، واملراجعة التنقيب يف نفسك أجهدت ومهما وردة. أو جميزة أو ثعلب، أو ثور
معرض يف أو الخرافة، سبيل عىل ولو اإلطالق عىل االعتقاد لهذا أثًرا تجد ال فإنك

سقطت. األوىل فاملقدمة الطعن. أو التكذيب
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كبني الحيوانات بأسماء تسمى القبائل بعض إن أْي صحيح فبعضها الثانية، أما
بل حيوانات، األجداد أولئك أن تعتقد ال ولكنها ونحوها، كلب وبني النمر وبني أسد

األولني. باآلباء متصلة أنساب لهم أناًسا تعدهم هي
كانت العرب قبائل بعض ألن فاسد؛ وباطنها صحيح ظاهرها الثالثة، واملقدمة
وآشور مرص يف القديمة الوثنية األمم سائر عبادة مثل الحيوانات شكل عىل آلهة تعبد
حيوانًا تعبد أنها ال العلوية، القوى بها يمثلون أصناًما يعبدون كانوا ن ممَّ وفينيقية،
أسد فبنو الطوتم؛ أصحاب يفعل كما جدها أنه وتعتقد أذيته، وتجتنب تقدسه ا خاصٍّ
أو األسد يقدسون وال جدهم، أنه يعتقدون ال ولكنهم األسد، باسم يتسمون مثًال
نرس بشكل الحيوانات من معبودهم يكون وقد قتلوه، األسد لهم عرض وإذا يعبدونه،
أسد بنو يعتقد أن هو إنما الطوتمية ورشط الحيوانية. األصنام من غريهما أو فرس أو
أن يجب ثور وبنو يؤذوه، ال أْي يعبدوه أو أسد كل يقدسوا وأن جدُّهم، األسد أن
وبنو يؤذوها، أو يذبحوها وال يقدسوها أو الثريان يعبدوا وأن جدُّهم، الثور أن يعتقدوا
ما يف رأيت كما يأكلوه وال ويقدسوه، الجراد من تسلسلهم يعتقدوا أن حقهم جراد
باسم القبيلة ى تُسمَّ أن يَْكِفي وال األمم. املتوحشة األمم عند الطوتمية رشوط من تقدَّم
واتفق فرض ولو الفرس، وتقدِّس األسد باسم تتسمى أو الجراد، وتقدس مثًال الثور
الرشط ألن يشء؛ يف الطوتمية من فليست تعبده، أو وتقدسه بحيواٍن تسمى أن لقبيلة
قبائل من قبيلة يف وجودها يتفق لم الثالثة الرشوط وهذه عنه، تسلسلها تعتقد أن األول
سبيل عىل ولو أفرادها، من فرد وال فصيلة، يف وال بطونها، من بطن يف وال العرب،
قبائل بني ليس إذ متعذر؛ فإنه األخريين الرشطني اجتماع حتى األكذوبة. أو الخرافة
الحيوان، ذلك بشكل صنًما تعبد أن يكفي وال وتعبده، حيوان باسم تسمى قبيلة العرب
يقدسون املرصيون كان كما أذيته، وتتجنب الحيوان هذا جنس تقدِّس أن الرشط بل
أن عىل مخصوصة. أحوال ويف نادًرا إال حيوانًا يقدسون ال والعرب الجعالن، أو الهر
والتفسري التأويل من برهانه يف ع وتوسَّ نفسه أجهد ما مع — له يتفق لم صاحبنا
صنًما تعبد كانت حيوانية بأسماء املسماة القبائل من قبيلة أن عىل بدليل يأتي أن —
أن املطلوب ألن شيئًا؛ ينفعه ال ذلك إىل قه توفُّ كان وإن به، تتسمى الذي الحيوان بشكل
بشكله. صنًما ال الحيوان ذلك جنس تقدس أن يجب حيوان باسم ى تتسمَّ التي القبيلة
لبُْعد أيًضا ساقط هو ثم األمومة، بسقوط ساقط العرب عند الطوتمية فمذهب
عن اإلغضاء لنا ينبغي فال ذلك ومع رأيت، كما الطوتمية رشوط عن العرب أحوال
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إليه ذهابه وسبب الرأي، هذا إثبات يف العرب طوتمية صاحب عليها اعتمد التي األدلة
… فنقول غرابته مع
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الخامس الفصل

العرب عىلطومتية أدلته

الطوتمية أحوال عىل اطََّلع ملا أنه مجملها من له يتضح كتابه، يف األدلة تلك يطالع َمن إْن
العرب أحوال يعرف مسترشق وهو — وغريه مكلينان ذكرها كما املتوحشة القبائل عند
بأسماء تسمى البطون أو القبائل بعض ورأى ومعبوداتها، وأنسابها وقبائلها الجاهلية
يشتغلون االرتقاء مذهب عىل الطبيعية بالحقائق مولعني يومئٍذ العلماء وكان حيوانية،
أنساب تحقيق يف مختلفني العرب النسابني ورأى — ْمنا قدَّ كما إليه الحوادث كل بردِّ
العرب، عند الطوتمية بقايا من القبائل هذه أسماء أن ذهنه إىل فتبادر القبائل؛ بعض
بعض بشكل أصناًما تعبد القبائل بعض فرأى األخرى، رشوطها عن يفتش فأخذ
حيواني صنم عبادة ليس الرشط أن ونيس ذهنه، من الرأُي ذلك فتمكََّن الحيوانات؛
انتبه لعله أو القبيلة، كاسم اسمه الحيوانات من صنف تقديس املراد وإنما الشكل،
عىل بها يستدل قرينة أو تأويلها، يمكن بحادثة اإلتيان عىل قادًرا نفسه وظن لذلك
الحجة قوي وهو واملنقوض، والناقض والسمني الغث وفيها كثرية العرب وأخبار يشء.
كما بعيد وهو املرمى بها أصاب أنه ل امُلتأمِّ غري تُْوِهم أدلة إىل ق فتوفَّ األسلوب؛ لطيف

فسادها: وبيان أدلته وإليك سرتى،

(١٨٨ (صفحة حيوانية بأسماء القبائل تسمية (1)

أسماء إال الرصيح القول قبيل من اعتباره يصح ما الطوتمية عىل أدلته بني ليس
ولكنه بيانُها، َم تقدَّ ألسباٍب رأيه إلثبات وحدها تكفي ال األسماء هذه كانت وإْن القبائل،
سبب؛ من لذلك بد وال العبث، قبيل من ليست حيوانات بأسماء تسميتها بأن يحتجُّ

فيها. غرابة ال طبيعية التسميات هذه بأن حجته ندفع أن فعلينا
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الحيوانية، رائحة منه يُْشتَمُّ ما كل القبائل أسماء من أَْوَرد األستاذ صاحبنا إن
وبعضها عمائر، وبعضها قبائل، بعضها اسًما، ثالثني عىل منها أورده ما عدد يزد ولم

وهي: فصائل، أو بطون

فهد بنو ضب بنو جعدة بنو أسد بنو
كلب بنو ضبيعة بنو جعل بنو بدن بنو
نعامة بنو عضل بنو حداء بنو بكر بنو
نمر بنو عنز بنو حمامة بنو بهثة بنو
وبر بنو غراب بنو حنش بنو ثعلب بنو

هوزن بنو فهد بنو دؤيل بنو ثور بنو
يربوع بنو قرد بنو دب بنو جحش بنو

قنفذ بنو ذئب بنو جراد بنو

والفصائل، واألفخاذ البطون العمائر من وفروعها العربية القبائل أسماء عددنا ولو
يزيد أن لوجب طوتمية التسمية كانت فلو األلف، ناهزت وربما مئات، بضع عىل لزادت
معنى غري له األسماء من أورده ما بعض إن ثم سائرها، عىل الطوتمية القبائل عدد
الناقة، بولد تُفرسَّ مثًال فبكر برهانه؛ أسباب ليزيد الحيوانية اختار ولكنه الحيوانية،
ذلك، وغري حمله أول والكرم والسحابة، يشء»، كل و«أول «العذراء»، معنى لها ولكن
الطوتمية؛ من يشء التسمية يف كان ملا الناقة، ولد أْي األول معناها رجحنا لو أننا عىل
من أوىل «البعري» أو «الجمل» لكان ويعبدوه، بحيوان يتسموا أن جاز لو العرب ألن
إال به ى يُسمَّ ما القبائل من وليس عندهم، عهده وِقَدم إليه، الضطرارهم نظًرا سواه؛
و«البهثة»: الناقة. ولد كأنه نشيط َفِتيٌّ رجٌل به ب لُقِّ لقبًا يكون أن أقرب وهو هذا، بكر
شعرها يف التي واملرأة الضأن، أوالد من األنثى و«الجعدة»: الزناء، وابن الوحشية البقرة
الطوتمية؟! ذهنه إىل يسبق لم لو الثاني، املعنى بها املراد يكون ال فلماذا جعودة،
القبيح أو الرجال من الداهية عىل العني بكرس يدل أيًضا ولكنه الجرذ، و«العضل»:
الحجاز، ضأن من نوع و«الفهد»: املعنيني؟! هذين أحد املراد يكون ال فلماذا منهم،
تثبت التي فالقبائل ذلك؛ عىل وِقْس نقيِّه. اللون األبيض الرجل عىل أيًضا يدل ولكنه

قبيلة. فرع أو قبيلة وعرشين بضعة عىل تزيد ال الحيوانات بأسماء تسميتها
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فإن الطوتمية؛ إىل عزوه يصح ال األسماء من مئات بني القليل العدد هذا فاتفاق
االسم يذهب ثم بها، بون يتلقَّ أو الحيوانات بأسماء يتسمون الِقَدم منذ برحوا ما الناس

سنبيِّنه. كما اللقب ويبقى

التسمية (2)

باختالف ومعنى صورًة تختلف وهي العمران، علم يف طويًال تاريًخا األعالم ألسماء إن
يف وتختلف سواها، يف عما فيها التسمية تختلف أمة فكل األمم، وباختالف األعرص
النفس يف يقع مما تقتبس حال كل يف أنها عىل نها، تمدُّ أدوار باختالف الواحدة األمة
عاداتها يالئم ما أسمائها من فتختار طبقاتها، اختالف عىل الكائنات من االعتبار موقع
أجراًما اآللهة تلك كانت سواءٌ اآللهة، أو اإلله إىل انتسبت تدينت فإذا ومعتقداتها،
الخشنة، البداوة حال يف أو التدين قبل أما ذلك. غري أو أصناًما، أو حيوانات، أو سماوية،
األجسام من يخافونه أو به، يعجبون ما أسماء ألبنائهم الناس يختار أن فالغالب
أو الشجاعة أو القوة من املولود يف مونه يتوسَّ ما عىل الحيوانات سيما وال الطبيعية،
فيسمون الطِّبَاع، هذه مثل فيه حيوان اسم له فيختارون الخوف؛ أو الدعة أو الدهاء
أو بالغزال اللطيفة الفتاة ويسمون بالنمر، الوثوب والرسيع باألسد، الشجاع الرجل
األمم سيما وال العالم، أنحاء كل يف القديمة األمم معظم ذلك عىل جرى وقد الحمامة.
آَخر، إىل نجع من يرحلون الرباري، يف يعيشون الذين والغزو، البداوة أهل أو الحربية
بني يعيشون كانوا فقد جاهليتهم، أيام يف العرب شأن كان كما عرشاؤهم والحيوانات
ولد لهم ُولِد فإذا خاص، بوصف منها كالٍّ ووصفوا طبائعها، درسوا حتى الحيوانات؛

به. ويسمونه طباعه، أو بشكله منها بواحد تشبيهه عليهم هان
مجراهم جرى َمْن أو البادية، أهل سائر يتناول هو بل بالعرب، ا خاصٍّ هذا وليس
النمط؛ هذا عىل التسمية يف يجرون أدوارهم أوائل يف كانوا فاليهود بالدين. تعلقهم قبل
(نحلة)، دبوًرا كقولهم: الحيوانات، أسماء من كثريًا القديمة أسمائهم بني رأيت ولذلك
وديسان (كلب)، وكالب (ثعلب)، وشوال (نعجة)، وراحيل (حمامة)، ويونًا (أسد)، وأربه
الطبيعية: األوصاف ومن (الهالل). حودش مثل السماوية، األجرام أسماء أو (غزال).
عىل وِقْس (شجاع)؛ وكوره الشعر)، (كثري وعيسو (أحمر)، وأيدوم (أسود)، أشور
بأسماء يتسمون كانوا اإلنكليز فقدماء تدينها، قبل سيما وال القديمة، األمم سائر ذلك
الحرث)، ذئب أو الرشيف (الذئب (Ethelwolf) القديمة: أسمائهم ومن أيًضا، الحيوانات
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إىل تدرَّجوا ثم والقصري، والطويل واألسمر كاألبيض الطبيعية باألوصاف وا تَسمُّ وقد
األسماء املقام هذا يف يهمنا وإنما والرسوجي، اش والنقَّ ار والنجَّ اد كالحدَّ الصنائع
من أحوالهم بتفاوت ذلك، يف تفاوٍت عىل بها التسمية من أمة تخُل لم وهذه الحيوانية،
يقابلها ما أو منها كبري عدد اآلن حتى املتمدنة األمم عند يزال وال والحضارة، البداوة

ذلك: من أمثلة وإليك واألشجار، كالحجارة الطبيعية الكائنات أسماء من
والرومانية: اليونانية األسماء فمن

Leonidas األسد أو كاألسد
Napoleon الغاب أسد
Peter صخر
Philip الخيل محب
Darcas غزال
Leo أسد

والتيوتونية: والسكسونية الجرمانية األسماء ومن

Arnold كالنرس قوي أو النرس
Athelston الرشيف الحجر
Bernard كالذئب قوي أو الذئب
Bertram كالعقاب قوي أو العقاب
Everard الربي الخنزير
Giles نعجة
Ingram عقاب
Leonder أسد
Leonard كالعقاب أو كاألسد
Oven خروف
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Randal املنازل ذئب
Rodolph املشهور الذئب
Ethelnid الرشيفة الحية

القديمة: الفارسية األسماء ومن

الجبل أسد شريكوه
األسد بابر أو برب
الشمس وجه جمشيد
الغضوب األسد أردشري
النمر من نوع بالش
الفيض السمك سيمورغ
املذهب الجواد زرسب
املريخ بهرام
الثعبان الضحاك

عند املرعية الطبيعية القواعد من الحيوانية باألسماء التسمية أن َم تقدَّ مما فرتى
ولذلك وخشونتهم، بداوتهم تقتضيه ملا بها؛ تمسًكا أكثر العرب كان وربما األمم، سائر
وعبس، وعدوان، وسعد، ونرص، كحرب، أيًضا بالحروب املتعلقة األسماء عندهم كثرت
برشِّ أبناءكم ون تُسمُّ «ِلَم األعرابي: الدقيش ألبي قيل ونحوها. وصخر، وسهم، وأشجع،
ي نُسمِّ «إنما قال: ورباح؟» مرزوق نحو بأحسنها وعبيدكم وذئب، كلب نحو األسماء،

ألنفسنا.»1 وعبيدنا ألعدائنا، أبناءَنا
وعبد العزى، كعبد لها عبيًدا يتسمون كانوا لألصنام العرب من املتعبدين أن عىل
املنسوبة أسماؤهم كثرت أسلموا وملا وغريها، تيم وعبد سعد، وعبد شمس، وعبد مناة،

ج٢. ،٢٤٢ الدمريي: 1
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الصمد. وعبد األحد، وعبد الرحيم، وعبد الرحمن، وعبد هللا، كعبد صفاته بعض أو هلل
إىل بالنسبة يتسمون كانوا فاآلشوريون وزمان؛ مكان كل يف املتدينة األمم شأن وذلك
فإنهم البابليون وكذلك نبو، عابد نبو» و«متاغل تنني، اإلله عبد «تغالتنني» مثل: آلهتهم،
و«نبو صنعني، بل ابني» «بل فيقولون: «نبو»، أو «بل» إلههم إىل أسماءهم يضيفون
ابني.2 يحمي نبو بالوزور» و«نبو نبو، اإلله عبد أْي نبو» و«عبد ينرص، نبو أْي نرص»
و«ثيودورس» هللا، عطية «ثيودسيوس» أسمائهم: ومن تنرصهم، بعد اليونان وكذلك

وغريهما. هللا عبد
تصغري يؤيده طبيعي أمر الحيوانات بأسماء رجالهم الجاهلية العرب فتسمية
إذا إال يُفرسَّ ال مما ذلك ونحو وكليب، وأسيد، ذؤيب، كقولهم: للتحبب، األسماء تلك
وا وتَسمُّ تدينوا حتى بداوتهم يف ذلك عىل العرب وظل للناس. ألقابًا األسماء تلك كانت
والصيدالني، اس، كالنحَّ الصنائع بأسماء تسموا تَمدَّنوا وملا َم، تقدَّ كما الدينية باألسماء
إىل بالنسبة تسموا عندهم النسب عصبية ضعفت وملا واالسطرالبي. ار، والنجَّ ال، والكحَّ
بضعة فبقاء وغريها؛ والنيسابوري والبخاري، والبرصي، والبغدادي، كالدمشقي، البالد

غريبًا. أمًرا ليس الحيوانات أسماء عىل القديمة القبائل من وعرشين
الحيوان: كتاب يف الجاحظ قال

عىل وقرد وحنظلة، وجعل، وحجر، وحمار، بكلب، ى تُسمَّ كانت إنما والعرب
والفأل؛ الطري لزجر يتعرض خرج ذكر له ُولَِد إذا الرجل وكان بذلك. التفاؤل
الشدة فيه وتفاءل به، ابنه ى سمَّ حجًرا، رأى أو حجر يقول إنسانًا سمع فإن
يقول: إنسانًا سمع إذا وكذلك لقي، ما يحطم وأنه والصرب، والبقاء والصالبة
تأوَّل حماًرا كان وإن والكسب، واملكر الفطنة فيه ل تأوَّ ذئبًا رأى أو ذئب
الحراسة فيه ل تأوَّ كلبًا كان وإن والَجَلد، والقوة والوقاحة العمر طول فيه
كلبًا دهليز يف زياد بن هللا عبيد صور ولذلك والكسب؛ الصوت وبُْعد واليقظة
ذلك عىل فتطري كالح؛ وأسد ناطح، وكبش نابح، كلب وقال: وأسًدا، وكبًشا

عليه. فطارت

.Bowlinsons’s Ancient Monaréheies II. 539 & III, 527 2
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التلقيب (3)

األصل يف كان منها كثريًا ولكن القبائل، تلك آباء بها ي ُسمِّ أسماء أنها فرض عىل هذا
عند وخصوًصا دائًما يقع مما اللقب وبقي االسم ذهب ثم األصيل، باالسم أُْلِحَق لقبًا
معجماتهم؛ مراجعة من ذلك لك ويتضح والتكنية، التلقيب عىل مفطورون ألنهم العرب؛
وكذلك أسماء، صارت ثم بها، لقبوه ألقاب أكثرها األسماء من مئات لألسد ترى فإنك
غري حيواناتهم من وغريها والجراد والحية والذئب والبعري والفرس والغراب الديك
واللبن والبرئ، والبحر واملطر الشمس أسماء من باملرتادفات ناهيك األسلحة. أسماء
والكرم والجبن، والشجاعة والِقَرص، كالطول األلقاب ومن والنار. والخمر والعسل
أو ألقاب وأكثرها املرتادفات، من مئات أو مئة منها ولكل ونحوها،3 والحمق والبخل،

فطرتهم. من والتَّْكِنيَة التلقيب إىل العرب ميل عىل تدل كنايات
بذلك؛ إال يمدحون أو يذمون يكادون فال بالبهائم، غالبًا األمثال يرضبون وكانوا
ألفوه ملا بها التمثيل واستعملوا والحرشات، واألحناش السباع بني مساكنهم جعلوا ألنهم
وبالدهم والحجاز، نجد صحاري يف لُسْكنَاُهم العدنانية القبائل وخصوًصا طبائعها، من
قبائلهم يف أكثر الحيوانات أسماء كانت ولذلك القحطانية؛ من وخشونة وعورة أكثر
حيوان كل واختصوا باملزاولة، الطبائع تلك درسوا وقد القحطانية. القبائل يف مما
واألمانة للحمار، والصرب لألسد، والشجاعة للثعلب، كالروغان إليه نسبوها بطبيعة
عن يُعوِّضون وصاروا ذلك، ونحو للفيل الخساسة مع والثقل للنمر، والغضب للكلب،
من وبدًال «أسد»، يقولون «شجاع» قولهم من فبدًال الحيوانات، تلك بأسماء األلقاب
«غضب يقولوا أن أرادوا وإذا بالثعلب، املراوغ عن ويُكنِّون «حمار»، يقولون «صبور»

ر». «تنمَّ قالوا فالن»
كنيته فالفيل كناهم، أو الناس بأسماء الحيوانات بون يُلقِّ األخرى الجهة من وكانوا
قادم أبو والخنزير رباح، أبو والدب جعدة، أبو والذئب الحارث، أبو واألسد حجاج، أبو
بعضهم، عند ناصح وأبو خالد أبو والكلب الحصني، أبو والثعلب عقبة، أبو ويُقال
ويُقال صفوان أبو والجمل الحسني، أبو والغزال غزوان، أبو ويُقال خراش أبو والسنور
والفهد وثاب، أبو والنمر املطرف، أبو والكبش حاتم، أبو والثور مزاحم، وأبو أيوب أبو

العربية. اللغة لطائف 3
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أبو والحمار املختار، أبو والبغل مضاء، أبو والربذون طالب، أبو والفرس قرة، أبو
حفص وأم الدجاجة، مهدي وأم الحمامة، عوف وأم الجرادة، حبني أم وعندهم زياد.
العقرب، يقظان وأم الحية، عقبة وأم القملة، الرصاة وأبو الجعالة، امليت وأبو الهدهد،

عليه. وِقْس
تلقيب عن التوراة يف جاء بما ذلك اعترب السامية، الشعوب يف ا عامٍّ التلقيب وكان
الحيوانات، بأسماء بعضهم أوصاف عن فَعربَّ أيامه، آِخر يف جمعهم ملا ألوالده يعقوب
ذئبًا. وبنيامني أيلة، ونفتايل ثعبانًا، ودان حماًرا، ويساكر أسد، شبل يهوذا ْى فَسمَّ
عند ب التلقُّ هذا شيوع عىل ذلك ويدل التوراة، من كثرية أماكن يف التلقيب أمثال وترى
السكون، إىل وأخلدوا املدن سكنوا ملَّا والرسيان العربان عند َقلَّ ثم قديًما، الساميني
وما اإلسالم صدر إىل شأنهم ذلك زال وما البداوة. عىل لبقائهم العرب عند وظل
معناها تنُْوِيس وقد اليوم، إىل للتكنية تُْستَخَدم الحيوانات أسماء بعض تزال وال بعده،
وهي للباسل، « «الرتُّ وكذلك «الفحل»، األصل يف ومعناه العظيم، للسيد كالقرم األصيل
بأعضاء يلقبون كانوا ما كثريًا أنهم عىل البعري. وهو للملك و«األصيد» للخنزير، اسم
عندهم.4 والقوة الشجاعة ألقاب من فإنها والقرن؛ واألنف كالناب املفرتسة الحيوانات
بأسماء أوالده يسمي أن ذريته، انقطاع وخاف أوالد ألحدهم مات إذا العرب عادات ومن
إىل سوريا يف جارية العادة هذه تزال وال وغريهما، والنمر كالذئب املفرتسة الحيوانات

اليوم.
ساروا أنهم عىل اإلسالم، قبل العرب عند شائًعا كان بالحيوانات التلقيب أن فرتى
بن عيل وكذلك هللا»، رسول «أسد أو هللا» «أسد النبي عم حمزة فسموا اإلسالم؛ بعد عليه
التلقيب ويكون لصربه، بالحمار محمد بن مروان سموا وقد لشجاعتهما،5 طالب أبي
الضباع، ذكر وهو «نعثل»، عفان بن عثمان كتمسيتهم للذم أو رأيت، كما للمدح
بني وتلقيب لبخله،6 الحجر» و«شح لبخره زبان» «أبا مروان بن امللك عبد وتسمية

أفواههم. لبخر الكالب أفواه عمر بن عمرو

(املقدمة). العربية اإللياذة 4
الشمال. بأسد أسوج ملك أدلفوس غوستافوس يلقبون واإلفرنج 5

.١٢١ املعارف: 6
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قاله، لفظ أو نظمه، شعر ببيت الرجل يلقبون أنهم التلقيب يف رغبتهم أدلة ومن
سعد، بن عوف اسمه أصل الشاعر فاملرقش له، ضابط ال مما معه جرت حادثة أو
زياد اسمه والنابغة املسيح، عبد بن جرير اسمه واملتلمس اللقب، وبقي االسم فنُِيسَ
أسماؤهم ذهبت ْن ِممَّ وغريهم واملستوعر وأعرص ا رشٍّ وتأبََّط املخرق وكذلك معاوية، بن
يناسب بما القبيلة أبو ب فيَُلقَّ التاريخ؟! قبل ذلك حدوث يمنع فماذا ألقابهم؛ وبقيت
أمثلة العرب أخبار ويف اللقب. ويبقى االسم يتناىس ثم ا، ذمٍّ أو مدًحا خالله من خلة
قريش وكذلك بلقبه، اشتهر ولكنه قمقة، اسمه أصل عيالن فقيس النوع، هذا من كثرية
بذلك ي ُسمِّ املعروفة القبيلة أبو فعنزة بحادثة؛ متصل سبب للتلقيب يكون وقد وغريه.
امرئ بن املنذر ألن بذلك ي ُسمِّ والحظائر عامر، اسمه واصل بعنزة رجًال قتل ألنه
اسمه وأصل فشفعه، فيهم فكلمه ليحرقهم، الحظائر يف بكر أسارى جمع كان القيس
اسمه غري وكالهما أيًضا، القمر وسمي لجماله، االسم بهذا ي ُسمِّ والزبرقان كعب.
يُعَرف وكالهما عامر، اسمه املطلب وعبد زيد، اسمه أصل وقيص بهما. إال يُعَرف وال
الرجل اسم جساس مثل ألقابه، من لقبًا أو حيوان اسم اللقب يكون وقد فقط. باللقب
مرة بن عمرو اسمه وأصل برباثنه، الفريسة يف املؤثر األسد اللغة يف فمعناه املشهور،
كالفاروق بلقبه، يُعَرف أكثرهم فإن اإلسالم، بعد الخلفاء ألقاب ذلك عىل وِقْس البكري.

وغريهم. واملأمون والرشيد واملنصور والصديق
بقائها وإمكان بها، التلقيب أو الحيوانات بأسماء التسمية شيوع اعتربنا فإذا
وعرشين بضعة فوجود ذلك، إىل فطرتهم من العرب ميل مع األصلية األسماء وذهاب

غريبًا. شيئًا يَُعدُّ ال القبائل أسماء من مئات بني حيوانيٍّا اسًما

الجمع بصيغة التلقيب (4)

القبائل بعض تسمية عىل كربى أهمية يُعلِّق العرب طوتمية صاحب رأينا أننا عىل
وجود أن فعنده والضباب؛ واألراقم، والكالب، األنمار، مثل: الحيوانات، أسماء بجمع
بلقب القبيلة أب تلقيب حيث من تفسرينا عىل ينطبق ال الجمع بصيغة األسماء هذه
أبناء ألن الطوتمية؛ عىل قوي دليل الصيغة هذه أن ويرى األصيل، اسمه ويذهب يبقى
الطوتمية. مقتىضرشوط عىل كالبًا يَُعدُّون كلب قبيلة وأبناء أنماًرا، يَُعدُّون النمر قبيلة
مثل العرب عند شائًعا كان للقبيلة الجمع بصيغة التلقيب أن ذلك عىل والجواب
فيها، تشرتك عامة بصفة القبيلة يُلقبون وكانوا للفرد، املفرد بصيغة التلقيب شيوع
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انترش فلما ذلك، ونحو والغدر والحلم والبخل كالكرم أفرادها، بني شيوعها يغلب أو
بعض. عن بعضهم به يمتاز أوصاًفا األقاليم ألهل وضعوا اإلسالم

ما ابة: النسَّ دغفًال سأل معاوية أن اإلسالم صدر يف القبائل أوصاف أمثلة فمن
يف تقول فما وقال: نساء. وأعجاز ظباء، أعناق قال: صعصعة؟ بن عامر بني يف تقول
خشن، حجر قال: تميم؟ بني يف تقول فما قال: كافة. فصحاء قافة، عافة قال: أسد؟ بني
وأحاديث. جوع قال: خزاعة؟ يف تقول فما قال أعفاك. تركته وإن آذاك، صادفته إن
القرية ابن سأل الحجاج أن القبيل هذا ومن أبوك. سيود قال: اليمن؟ يف تقول فما قال:

قال: مجون، وصفه يف وليس به امتازت بما منها كالٍّ فوصف العرب، قبائل عن

مقاًما. وأكرمها أحالًما، القبائل أعظم قريش
صباًحا. وأكرمها رماًحا، أطولها عامر بنو

محابس. وأكرمها مجالس، أعظمها سليم بنو
وفوًدا. وأكثرها جدوًدا، أكرمها ثقيف

للثارات. وأدركها للرايات، ألزمها زييد بنو
آثاًرا. وأبعدها نجاًرا، وأعظمها أخطاًرا، أعظمها قضاعة

هنا. له محل ال مما األقاليم وصف ثم القبائل، معظم عىل أتى حتى وهكذا
التي الخلة طباعها يف يغلب حيوانات بأسماء يلقبونهم كانوا النمط هذا وعىل
القبيلة وتُعَرف وحده اللقب ويبقى االصيل االسم يذهب وقد بها، القبيلة تلك اشتهرت
كأنهم بالقنص، أهلها الشتهار بذلك بَت لُقِّ نزار من قبيلة فإنها باألنمار، حدث كما به،

معلقته: من النابغة قال الفريسة، عىل الوثوب يف أنمار

أنْ��َم��اِر7 ق��نَّ��اِص م��ن األش��اِج��ع ع��اِري ب��أَْك��لُ��ِب��ه ي��ْس��َع��ى ق��اِن��ٌص ل��ُه أْه��َوى

.٥٤ العرب: أشعار جمهرة 7

50



العرب طوتمية عىل أدلته

الحيات بعيون ُشبَِّهت عيونهم ألن بذلك لقبوا تغلب، بني من قبيلة األراقم وكذلك
يُطَلق وقد لشجاعتهم. بذلك بوا لُقِّ األسود، أي والعنابس االسم.8 بهذا فُعِرفوا األراقم،
كاألراقم األصيل باسمها قبيلة كل وتُعَرف قبيلة، غري أو رجل غري عىل واحد لقب
بكر بني ومعاوية والحرث، وثعلبة، وعمرو، ومالك، لجشم، لقب فإنها ذكرها، املتقدم

تغلب.9 من حبيب بن
يف شائع هو بل الجاهلية، بالعرب ا خاصٍّ الصورة هذه عىل القبائل تلقيب وليس
يف لبنان ألهل النقاش تلقيب القبيل هذا من األلسن تداولته ما وأشهر األيام، هذه عرب
وكان سكانه، وإحصاء لبنان ملسح العثمانية الدولة أرسلته إذ املايض؛ القرن أواسط
ذهنه إىل يتبادر تشبيه بأول أهله ب لقَّ البلد أو القرية نزل إذا فكان دعابة، وفيه ظريًفا
وأكثرها الغرب، أقاليم من القرى أهل بعض ألقاب وإليك البلد، ذلك عىل إقباله عند

الجمع: بصيغة حيوانات أسماء

أهله لقب البلد اسم

الشواح جباع أهل

النور نيحة أهل

الثعالب بعذران أهل

الذئاب املختارة أهل

الشواح قنية عني أهل

املزهرة الديوك عماطور أهل

البقر املزرعة أهل

الجحاش عينبال أهل

الغنم بعقلني أهل

.١٢٧ للمربد: الكامل 8
.٣٢ املعارف: 9
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أهله لقب البلد اسم

الكالب* الشوف جديدة أهل

.١٣ سنة ،٩٥ صفحة *

الواليات يف األمريكان فعند املتمدنة، األمم بعض يتناول بل بالعرب خاص هو وال
الصورة: هذه عىل خاص لقب والية كل ألهل املتحدة

أهلها لقب الوالية اسم

Luchers Llinois

Pipers Missouri

Webfoot Oragon

Buckeye Ohio

Hoosiers Indiana

States Yankees New England

Yellow limnor Albama

Badger Wisconsin

أهمية ال جمًعا أو أفراًدا حيوانية بأسماء القبائل بعض تسمية إن القول: وجملة
لم وبالطبع والحديثة. القديمة األجيال يف وطبيعي عادي ألنه فيه؛ نحن ما يف لها
كانت وإن الجاهلية، يف شائعة كانت التي الحيوانات عبادة من ذكروه ملا أهمية تَبَْق
أََقلها أصنام عبادة هي بل الطوتمية، الحيوانات عبادة قبيل من ليست الحقيقة يف
وليست األوثان عبادة قبيل من فهي أخرى؛ بأشكال وأكثرها الحيوانات بعض بشكل
يعبدون بل الحيوان، بشكل صنًما يعبدون ال الطوتم أهل ألن يشء؛ يف الطوتمية من
ذلك. من يشء العرب عند وليس تقدَّم، كما أذاه ويتجنبون ويقدسونه نفسه الحيوان

فائدة. من تخلو ال العرب أصنام يف كلمة نقول أننا عىل
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العرب أصنام (5)

صنًما عبدوا وإذا فطرتهم، من توحيد أهل السامية األمم وسائر العرب أن املشهور من
خاص؛ بنوع العرب عىل ذلك ويصدق عندهم، دخيًال الصنم ذلك يكون أن فيغلب
بالفراعنة محاطني جاهليتهم عهد يف كانوا فقد القديمة، الوثنية األمم بني لتوسطهم
وكانت الحبشة، يف واألحباش العراق، يف واآلشوريني الشام، يف والفينيقيني مرص، يف
مما بلد إىل ذهبوا إذا وكانوا والشام، مرص إىل التجارة يف الهند أهل طريق جزيرتهم
الكرامة، فيه يعتقدون صنًما يعبدو البلد ذلك أهل ورأوا للغزو أو للتجارة يجاورهم
بهم مرت وإذا مجتمعاتهم، من غريها أو الكعبة يف بوه ونَصَّ رجوعهم، يف معهم حملوه
منهم فأخذوه العرب أعجب فربما أسفارهم، أثناء يف يعبدونه صنم ومعهم هندية قافلة
مشتتة نتف إال األصنام هذه أخبار من إلينا يصل ولم مثاله، عىل صنًما اصطنعوا أو

غريها. عىل بها االستدالل يمكن
لحي، بن عمرو يسمونه رجٌل الجاهلية عهد يف مكة إىل األصنام نقل َمْن وأشهر
إليها فحمل كاهنًا، وكان سدانتها، وتوىلَّ جرهًما، منها وأخرج مكة، عىل غلب أنه ذكروا
ويغوث وسواع ود ونقل البلقاء،10 من ونائلة وإساف هبل فنقل اآلفاق، من األصنام
بواحد يومئٍذ املشهورة القبائل من قبيلة كل واختصت ة،11 جدَّ ساحل من ونرس ويعوق
ونرس ملراد، ويعوق ملذحج، ويغوث لهمدان، وسواع كلب، لقبيلة ود فأصبح منها؛
أسد، صورة عىل ويغوث امرأة، صورة عىل وسواع رجل، صورة عىل ود وكان لحمري.
عددها لزاد العرب أصنام ُجِمَعت ولو نرس. صورة عىل ونَْرس فرس، صورة عىل ويعوق
إذا أنها عىل ا. جدٍّ قليلة بضعة إال الحيوانات صور عىل منها ليس صنم، مائة عىل
ذلك نقول وال رأيت، كما دخيلة وألنها قدمناها، التي لألسباب برهانًا تؤيد فقلما كثرت
يؤيِّد بما إال أقوالهم من يثق ال األستاذا صاحبنا ألن فقط؛ العرب رواية عىل اعتماًدا
فنقول: نتيجٍة إىل نتوصل أن عسانا تحليليٍّا؛ نظًرا األصنام هذه يف ننظر ولكننا برهانه،

ج١. ،٢٧ هشام: ابن 10
ج٤. ،٩١٤ ياقوت: 11
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ُهبَل

وقيل نحاس، من مصنوًعا كان أنه وذكروا األكرب، الصنم ويسمونه أصنامهم، أكرب هو
أسفارهم يف ويستخريونه له يذبحون وكانوا ضخم، رجل هيئة عىل زجاج أي قوارير من
الكنعانيني، أو الفينيقيني آلهة من الصنم هذا أن لنا ويظهر أعمالهم، وسائر وحروبهم

ذلك: عىل واألدلة
الذي لحي بن عمر إليهم حمله البلقاء، بأرض مواب من جاءهم أنه العرب قول أوًال:

ذكرناه.
عربي، لفظ من مشتق غري فهو معناه؛ من العربية يف له اشتقاق ال ُهبَل لفظ إن ثانيًا:
أو الفينيقيني أصنام أكرب اسم وهو «َهبَّعل»، أصله فينيقي أو عرباني أنه وعندنا
والليبيني، والبابليني واملديانيني كاملوابيني الشام أمم من جاورهم وَمن الكنعانيني
أنثى، واآلَخر ذكر، أحدهما إلهني: منها يميزون اآللهة من عرشات للفينيقيني وكان
واإلله، السيد لسانهم: يف «بعل» ومعنى «عرشوت»، واألنثى «َهبَّعل»، الذكر ويسمون
بعل إىل األداة هذه فبإضافة العربية، «أل» مثل التعريف أداة العربانية يف والهاء
املوابيني عبادة أعجبته مواب َقِدم ملا املذكور عمًرا أن والظاهر األكرب. اإلله يريدون
العرباني باسمه مكة إىل فحمله ويستنرصونه؛ يستمطرونه وكانوا الصنم، لهذا
باالستعمال، ضياعها ثم بالتخفيف، إهمالها فيسهل الزائدة العني وأما «هبعل»،
وهو العني، بإهمال «بل» يلفظونه كانوا الكلدانيني ألن «بعل»؛ لفظ يف وخصوًصا
لحي بن عمرو فنقلها «هبل»، يلفظونها املوابيون كان وربما عندهم، اإلله هذا اسم

يسمعها. كان كما
كان فقد هبعل؛ املوابيني عبادة أساليب تشبه هبل العرب عبادة أساليب إن ثالثًا:
له ويذبحون البيوت، سقوف أو املرتفعة التالل عىل الصنم هذا ينصبون املوابيون
عىل ويفضلونه ويستخريونه املحرقات له ويحرقون واآلدميني، الحيوانات من الذبائح
املوابيني أصنام أكرب هبعل أن وكما لهبل، العرب يفعل كان وكذلك آلهتهم، سائر

الكعبة. فوق ينصبونه وكانوا العرب أصنام أكرب فهبل مجراهم، جرى وَمن
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ونائلة إساف

بن عمرو حملهما امرأة، صورة عىل والثاني رجل صورة عىل األول صنمان، أنهما ذكروا
الصفا عىل أحدهما وضع ثم بالكعبة، زمزم برئ عىل فوضعهما البلقاء، من أيًضا لحي
عند شائعة كانت الوثنية واملثلثات وثنيٍّا، مثلثًا وهبل هذان كان فربما املروة، عىل واآلَخر
رجل من مؤلَّفًال منها كلٌّ يكون أن املثلثات هذه يف والغالب القديمة، األزمنة يف الوثنيني

وغريهم. والكلدانيني القدماء املرصيني عند كثرية املثلثات هذه وأمثلة وغالم، وامرأة

يَُغوث

عىل جدَّة من نقله لحي بن عمرو وأن أسد، صورة عىل أنه الزمخرشي تفسري يف جاء
مرص؛ أو الحبشة من أنه فالغالب الخارج، من مجلوبًا كان فإذا مكة، إىل البحر ساحل
صنًما املرصيني آلهة بني وجدنا وقد الحجاز، إىل إحداهما من املسافر محطة جدة ألن
يغوث ولفظ اللفظة هذه بني ما يخفى وال «تغنوت»، يسمونه: لبوءة أو أسد صورة عىل
«تغنوت» كتبوا فإذا نقط، بال يكتبون كانوا العرب أن اعتربنا إذا الصورية، املشاكلة من
بعد حتى ذلك لهم وقع ما وكثريًا تعوت، أو تغنوت أو يغوث تُقَرأ أن بني عليهم التبس
الرشيد هارون حاربه الذي الروم فإمرباطور اإلسالمي؛ التمدن إبَّان يف التاريخ تدوين
ألن الصواب؛ وهو نقفور واآلَخر نعفور، اآلَخر والبعض يعفور، املؤرخني بعض يسميه
الجاهلية؟! عرص يف االلتباس هذا مثل يحدث أن يعقل أال nicephorus الروماني اسمه
جالوت، إىل وجليات طالوت، إىل وشاول قابيل، إىل قايني اسم ل تَحوَّ املبدأ هذا وعىل

قارون. إىل وقورح

َودٌّ

فقال: معجمه يف ياقوت وصفه قد الصنم وهذا

نُِقَش أي: — عليه دبر قد الرجال، من يكون ما كأعظم رجل، تمثال عىل إنه
وبني قوًسا، تنكب وقد سيف، عليه بحلة ومرتد بحلة متَِّزر حلتان، — عليه

سهام. فيها وجعبة لواء، فيها حربة يديه
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وهو مركبته! عىل للحرب ذاهب الفراعنة، ملوك من ملك بوصف الوصف هذا أشبه فما
وإنما ذلك، يف الجزم يمكننا وال مرصي، إله أوسيس أشبو12 اسمه فينيقيٍّا إلًها يشبه

غريب. إله أنه وصفه من يظهر
أن وال أصولها، إىل كلها بردها نطمع ال كنا وإْن األصنام، سائر ذلك عىل وِقْس
هذا يف يكفي وهذا الرتجيح، قبيل من هو وإنما قطعيٍّا، أو يقينيٍّا فيها كالمنا يكون

املقام.

والحلف والعائلة الثأر (6)

بالثأر للمطالبة العرب اجتماع عىل كربى أهميًة علَّق قد العرب طوتمية صاحب ورأينا
أحد ُقِتل إذا قديًما كانت القبيلة ألن الطوتمية؛ بقايا من لك أن فعنده القبيلة، باسم
األعىل جدها هو الذي اإلله بحق تطالب ألنها بدمه؛ املطالبة يف كلها اشرتكت أفرادها
(صفحة الحي أنسابهم آخر وإنما عائلة عندهم ليس العرب وأن و٥٦)، ٥٣ (صفحة
املقدمات فساد ظهر أن بعد التأويل هذا فساد بيان يف التطويل إىل بنا حاجة وال ،(٢٣
جامعة لحفظ ورضوري البادية، أمم يف طبيعي القبيلة باسم بالثأر فالطلب األخرى.
التفسري يف كثريًا نفسه أجهد صاحبنا ولكن معنى. الجامعة لتلك يكن لم ولوالها النسب،
جدهم بحق الطوتم أصحاب ومطالبة العرب عند بالثأر املطالبة بني للتوفيق والتعليل؛
الثأر تفسري فيمكن العرب؛ عند الطوتمية ثبتت إذا إال ذلك له يَتَأَتَّى أن وهيهات األعىل،

إثباتها. يف به يستعان الطوتمية تلك أدلة من هو يكون أن ال ه، فرسَّ بما
العرب عند العائلة وإنكار غريب، به فالقول العرب عند العائلة وجود عدم وأما
ذلك من وأغرب النهار. رابعة يف الشمس ضوء إنكار هو أو البديهيات، إنكار من يقرب
الحلف بواسطة التعاون أو الرتابط من عندهم يحدث بما العرب طوتمية عىل استدالله
وإنما املتمدنة، األمم أرقى عند اآلن إىل جارية تزال ال سياسية قاعدة فالتحالف ونحوه،

أولئك. حضارة عن هؤالء بداوة تختلف كما العرب قبائل عند الحلف عن يختلف

.١٦٠ الطالبني: بغية 12
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